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        Introdução 

 
 

Este Relatório trata dos resultados dos exames realizados sobre Ações de Governo 

executadas no município de Santarém/PA, em decorrência da V05º Ciclo do Programa de 

Fiscalização em Entes Federativos. Os trabalhos de campo foram realizados no período de 

16 a 27 de abril de 2018.  

A fiscalização teve como objetivo analisar a aplicação dos recursos federais descentralizados 

ao município sob a responsabilidade de órgãos e entidades federais, estaduais, municipais ou 

entidades legalmente habilitadas, relativas ao período fiscalizado, indicado individualmente 

por Programa/Ação.  

O escopo foi selecionado com base na avaliação dos critérios de materialidade, relevância e 

criticidade quanto aos recursos federais transferidos ao município no exercício de 2017 até 

março de 2018. 

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

Serviço Público Federal, tendo sido utilizadas, dentre outras técnicas: análise documental; 

exame dos registros; indagação oral e escrita; conferência de cálculos; circularização; 

correlação das informações obtidas; inspeção física e registros fotográficos. 

  

 

 

        Indicadores Socioeconômicos do Ente Fiscalizado 

 
 



 

 

População: 294580 

Índice de Pobreza: 43,05 

PIB per Capita: 6.004,42 

Eleitores: 179938 

Área: 22887 
Fonte: Sítio do IBGE. 

 

 

        Informações sobre a Execução da Fiscalização 
 

 

Ações de controle realizadas nos programas fiscalizados: 

 

Ministério Programa Fiscalizado Qt. 
Montante Fiscalizado 

por Programa 

MINISTERIO DA 

EDUCACAO 

Educação de qualidade para 

todos 

2 200.285.952,26 

TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DA EDUCACAO 2 200.285.952,26 

MINISTERIO DA 

INTEGRACAO 

NACIONAL 

Gestão de Riscos e de 

Desastres 

1 72.103.595,26 

TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DA INTEGRACAO 

NACIONAL 

1 72.103.595,26 

MINISTERIO DA SAUDE Assistência Ambulatorial e 

Hospitalar Especializada 

1 18.331.754,40 

Fortalecimento do Sistema 

Único de Saúde (SUS) 

2 7.000.000,00 

TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DA SAUDE 3 25.331.754,40 

MINISTERIO DAS 

CIDADES 

Saneamento Básico 1 1.336.827,58 

TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DAS CIDADES 1 1.336.827,58 

TOTALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 7 299.058.129,50 

 

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

tendo se manifestado em 25 de junho de 2018, cabendo ao Ministério supervisor, nos casos 

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

bem como à apuração das responsabilidades. 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Programa 2080 - Educação de Qualidade Para Todos / Ação 0E36 - Complementação 

da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb no município de Santarém/PA. 



 

 

A Ação tem como objetivo a complementação de recursos financeiros pela União visando 

garantir o alcance do valor mínimo nacional por aluno/ano nos municípios onde o valor per 

capita do Fundo encontra-se abaixo desse piso.  

A fiscalização teve como escopo verificar a movimentação dos recursos em conta específica 

do Programa; avaliar a regularidade das contratações realizadas com recursos do Fundeb; 

bem como analisar a conformidade das folhas de pagamento. 

Programa 2080 - Educação de Qualidade Para Todos / Ação 0969 - Apoio ao 

Transporte Escolar na Educação Básica no município de Santarém/PA. 

A Ação tem como objetivo garantir a oferta do transporte escolar aos alunos do ensino básico 

público residentes em área rural, por meio de assistência financeira, em caráter suplementar, 

aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, de modo a possibilitar-lhes o acesso e a 

permanência na escola. 

A fiscalização teve como escopo verificar a movimentação dos recursos em conta específica 

do Programa, assim como avaliar a regularidade das contratações realizadas com recursos 

do Programa. 

 

MINISTÉRIO DAS CIDADES 

Programa 2068 - Saneamento Básico / Ação 10SC - Apoio à Implantação, Ampliação ou 

Melhorias em Sistemas de Abastecimento de Água em Municípios com População 

Superior a 50 mil Habitantes ou Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas ou 

de Regiões Integradas de Desenvolvimento. 

A fiscalização teve como objeto o Contrato de Repasse nº 803658/2014 (Processo nº 

2653.1.018.444-62/2014/MC/Caixa), celebrado em 16 de junho de 2014, entre a Caixa 

Econômica Federal - CEF (CNPJ/MF: 00.360.305/0001-04), e o Município de Santarém/PA. 

O final da vigência, inicialmente previsto para 7 de março de 2016, foi prorrogado por meio 

de cinco Termos Aditivos para 31 de dezembro de 2018. 

O escopo de fiscalização consistiu na verificação da compatibilidade físico-financeiro da obra; 

a verificação dos fatores determinantes para o atraso na conclusão; o atendimento das 

especificações técnicas definidas no projeto; e a ocorrência de superfaturamento na execução 

do contrato. 

O Termo de Compromisso tem como objeto a implantação de dois microssistemas de 

abastecimento de água nas localidades de Tabocal e Jacamim, no valor de R$ 1.301.130,43, 

sendo R$ 1.185.400,00 da parte da União e R$ 115.730,43 como contrapartida do município. 

Com o acréscimo de R$ 35.697,15, para efetivação dos trabalhos de ação social, o valor total 

avençado foi de R$ 1.336.827,58. 

O objetivo do contrato de repasse consiste na implantação de 1000 novas ligações de 

abastecimento de água potável nas comunidades de Tabocal e Jacamim, beneficiando 500 

famílias em cada uma das comunidades, de modo a atender a uma população de 

aproximadamente 4.400 habitantes. 

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL 



 

 

Programa 2040 - Gestão de Riscos e de Desastres / Ação: 8348 - Apoio a Obras 

Preventivas de Desastres. 

A fiscalização teve como objeto o repasse por transferência obrigatória do governo federal 

(SIAFI nº 690998), referente a “Elaboração de Projetos e Construção de 1.640 Metros do 

Muro de Contenção, Implantação de seis Pieres e Construção de duas Casas de Bombas na 

orla fluvial da cidade de Santarém, Estado do Pará”. 

O objetivo da fiscalização foi verificar a regularidade da contratação; a verificação da 

compatibilidade físico-financeiro da obra; o atendimento das especificações técnicas definidas 

no projeto; e a ocorrência de superfaturamento na execução do contrato. 

O montante de recursos envolvidos é de R$ 72.103.595,26, tendo sido realizadas análises por 

amostragem nos projetos de engenharia, orçamentos, boletins de medição e documentos 

correlatos, inclusive os do processo licitatório, além da inspeção física dos serviços 

executados. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

Programa 2015 - Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) / Ação 8577 - Piso de 

Atenção Básica Fixo. 

A Ação fiscalizada objetiva garantir recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde ao 

Fundo Municipal de Saúde, destinados a ampliar o acesso da população rural e urbana à 

Atenção Básica em Saúde, visando à promoção da saúde, à prevenção de agravos, tratamento 

e reabilitação levando em consideração as disparidades regionais.  

O escopo da fiscalização consistiu em avaliar a movimentação dos recursos em conta 

específica do Programa; verificar a regularidade das compras e contratações realizadas de 

acordo com a legislação; e verificar se o Plano Municipal de Saúde assim como o Relatório 

de Gestão 2017 foram elaborados e aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde.  

Programa 2015 - Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) / Ação 8585 - Atenção 

à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade 

O objeto da fiscalização foi o Contrato de Gestão Hospitalar assinado com o Instituto 

Panamericano de Gestão para gerir os serviços de saúde ofertados à população por meio do 

Hospital Municipal de Santarém (HMS) e da UPA 24 horas, porte III, envolvendo recursos 

no montante de R$ 179.546.328,00, compreendendo os exercícios de 2018, 2019 e 2020. 

O escopo da fiscalização consistiu em avaliar a regularidade da contratação, especialmente 

quanto ao cumprimento dos requisitos legais, e verificar se a organização social contratada 

preenche os requisitos necessários para a gestão do HMS e da UPA 24 horas. 

Programa 1220 - Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada / Ação 8535 - 

Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde. 

A fiscalização teve como objeto o Contrato de Repasse nº 374.128-21/2011/MS/CAIXA, 

registrado no SICONV sob nº 766.231/2011, celebrado com o Ministério da Saúde, em 26 de 

dezembro de 2011, cujo objeto foi a construção do Hospital Materno-Infantil de Santarém. 

O montante de recursos envolvidos é de R$ 23.324.186,65, sendo R$ 18.331.754,40 de 

responsabilidade do Governo Federal e R$ 4.992.432,25 como contrapartida do Município de 

Santarém. Até 31 de março de 2018, foi repassado ao município pelo concedente o valor total 



 

 

de R$ 7.074.224,02. O prazo de vigência do contrato de repasse foi previsto para encerramento 

em 2 de setembro de 2014, mas foi prorrogado até 30 de maio de 2018. 

O escopo de fiscalização versou sobre a compatibilidade físico-financeiro da obra; o 

atendimento das especificações técnicas definidas no projeto; e a ocorrência de 

sobrepreço/superfaturamento na execução do contrato. 

. 

 

 

        Consolidação de Resultados 
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Programa 2080 - Educação de Qualidade Para Todos / Ação 0E36 - Complementação 

da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb no município de Santarém/PA. 

Em decorrência dos exames realizados, verificou-se uma elevada quantidade de servidores 

temporários no quadro de pessoal da educação básica do município de Santarém/PA, bem 

como servidores temporários cujas folhas de frequência não foram localizadas nas escolas 

selecionadas pela fiscalização. 

  

Além disso, o Município de Santarém realizou Pregão em sua forma presencial, sem a 

comprovação da inviabilidade, devidamente justificada pela autoridade competente, da 

adoção de sua forma eletrônica. 

 

Também foi constatada a utilização de recursos do Fundeb no pagamento de despesas com 

programa de estágio de estudantes de ensino superior, no valor de R$ 26.254,72, cujas 

despesas não são vinculadas às ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica. 

Programa 2080 - Educação de Qualidade Para Todos / Ação 0969 - Apoio ao 

Transporte Escolar na Educação Básica no município de Santarém/PA. 

A situação de maior relevância verificada foi a ocorrência de situações que comprometem a 

lisura e a competitividade das licitações do transporte escolar. 

MINISTÉRIO DAS CIDADES 

Programa 2068 - Saneamento Básico / Ação 10SC - Apoio à Implantação, Ampliação ou 

Melhorias em Sistemas de Abastecimento de Água em Municípios com População 

Superior a 50 mil Habitantes ou Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas ou 

de Regiões Integradas de Desenvolvimento. 

As avaliações realizadas pela equipe da CGU constatou a compatibilidade entre as execuções 

financeira e física do objeto do convênio, equivalente a 83,13%, que corresponde ao valor de 

R$ 1.111.290,08. 

A situação de maior relevância verificada refere-se a problemas nos dois microssistemas de 

abastecimento de água, sendo que na localidade de Jacamim, o problema está na captação e 



 

 

distribuição de água e na localidade de Tabocal, o problema está adstrito à distribuição de 

água potável. As deficiências apontadas concorrem para o fato observado nas duas 

localidades que é a baixa adesão dos potenciais usuários aos serviços disponibilizados, com 

isso o objetivo da política pública financiada pelo Governo Federal resulta em pouca 

efetividade. 

 

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL 

Programa 2040 - Gestão de Riscos e de Desastres / Ação: 8348 - Apoio a Obras 

Preventivas de Desastres. 

Os exames evidenciaram um Superdimensionamento Parcial do Projeto Básico/Orçamento 

Base no montante de R$ 5.567.924,82. Verificou-se a realização de medições e pagamentos 

desproporcionais ao efetivamente executado, caracterizando superfaturamento, no valor de 

R$ 3.151.519,80. 

No que tange à contratação, constatou-se a existência de cláusulas restritivas à 

competitividade no Edital do RDC Presencial nº 001/2017 e inabilitação irregular de licitante 

que apresentou a proposta mais vantajosa para a Administração. Ademais, houve a utilização 

de RDC Presencial em detrimento ao Eletrônico. 

Também foi constatada a execução do muro de contenção em desacordo com a Metodologia 

Executiva aprovada. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

Programa 2015 - Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) / Ação 8577 - Piso de 

Atenção Básica Fixo. 

No que tange às contratações, as situações de maior relevância detectadas na fiscalização 

dizem respeito a impropriedades nos processos licitatórios, à restrição a competitividade no 

Pregão Presencial nº 39/2017 e ao pagamento por equipamentos não entregues, no valor de 

R$ 58.716,00. 

 

Durante a fiscalização em campo, constatou-se a ausência de estrutura física adequada nas 

Unidades Básicas de Saúde Maracanã, Diamantino e Floresta. Também foi constatada a 

ausência de medicamentos suficientes para funcionamento das UBS Maicá, Diamantino, 

Floresta, Jaderlândia, Maracanã, Santarenzinho, Tropical e Cipoal. 

 

Por fim, verificou-se a falta de apresentação do Relatório de Gestão referente ao exercício de 

2017. 

Programa 2015 - Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) / Ação 8585 - Atenção 

à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade 

Os exames revelaram que houve favorecimento à Organização Social Instituto Panamericano 

de Gestão, contratada para gerir por três exercícios as Unidades de Saúde, objeto do 

Chamamento Público n.º 01/2017. A Instituição não comprovou possuir no seu quadro 

dirigente profissionais com formação específica e experiência técnica em gestão e execução 

de atividades na área da saúde, por no mínimo 05(cinco) anos, conforme preceitua o inciso IV 

do artigo 2º da Lei Municipal nº 20.222/2017, portanto, considera-se irregular a contratação. 



 

 

 

Programa 1220 - Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada / Ação 8535 - 

Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde. 

Ressalte-se que as obras do Hospital Materno-Infantil de Santarém encontravam-se 

paralisadas quando da fiscalização in loco, com prejuízo significativo à população, tendo em 

vista que, durante o período de fiscalização, constatou-se a precariedade da estrutura de 

atendimento do sistema municipal de saúde, especialmente quanto à questão materno-infantil, 

fato que seria amenizado com a entrada em operação da Unidade de Saúde objeto do convênio. 

Verificou-se que a paralisação da obra e a rescisão contratual decorreram da gestão ineficiente 

e ineficaz dos contratos, que se atribui as responsabilidades tanto a parte interveniente CAIXA 

como ao convenente, o município de Santarém/PA. 

Também foi constatado que o orçamento elaborado pela Prefeitura Municipal de Santarém 

foi superestimado em R$ 1.649.081,88. Além disso, ocorreu um superfaturamento 

decorrente de itens pagos em duplicidade, com prejuízo de R$ 268.743,78. 

 

 



 

 

Ordem de Serviço: 201800815 

Município/UF: Santarém/PA 

Órgão: MINISTERIO DA EDUCACAO 

Instrumento de Transferência: Não se Aplica  

Unidade Examinada: MUNICIPIO DE SANTAREM  

Montante de Recursos Financeiros: R$ 1.256.651,36 

 

1. Introdução 

 

Este Relatório trata dos resultados dos exames realizados sobre Ações de Governo 

executadas no município de Santarém/PA em decorrência da V05º Ciclo do Programa de 

Fiscalização em Entes Federativos. 

 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 16 a 27 de abril de 2018 sobre a 

aplicação de recursos federais do Programa 2080 - Educação de Qualidade Para Todos / 

Ação 0969 - Apoio ao Transporte Escolar na Educação Básica no município de 

Santarém/PA, repassados no período de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017. 

 

A ação fiscalizada destina-se a garantir a oferta do transporte escolar aos alunos do ensino 

básico público residentes em área rural, por meio de assistência financeira, em caráter 

suplementar, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, de modo a possibilitar-lhes 

o acesso e a permanência na escola.   

 

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 

por meio do Ofício nº. 10739/2018/CGU-Regional/PA-CGU, tendo se manifestado por meio 

do Ofício nº 423/2018-GAP/PMS, de 25 de junho de 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 sobre a execução financeira do Programa Nacional de Apoio ao 

Transporte Escolar (PNATE) no município de Santarém/PA. 
 

Fato 
 

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) repassou ao município de 

Santarém/PA, no exercício de 2017, a título de transferências da União para custear ações do 

Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) no âmbito municipal, recursos 

da ordem de R$ 1.256.651,36. 

 

Os recursos foram transferidos para a conta específica nº 37449-0 PM SANTAREM-PNAT, 

mantida pela Prefeitura Municipal na agência do Banco do Brasil nº 0130-9, cuja execução 

financeira se demonstra, de forma resumida, na tabela que segue.  

 
Tabela – Resumo da execução financeira do PNATE no exercício de 2017 

Mês 
Saldo 

Anterior (a) 

Repasses do 

FNDE (b) 

Rec. Aplic. 

Financeira (c) 

Transf. e 

Pagamentos (d) 

Saldo Final 

(a+b+c-d) 

Janeiro 187,07 0,00 1,36 0,00 188,43 

Fevereiro 188,43 0,00 1,08 0,00 189,51 

Março 189,51 125.665,13 636,62 0,00 126.491,26 

Abril 126.491,26 125.665,13 840,03 252.568,39 428,03 

Maio 428,03 125.665,13 282,43 117.099,74 9.275,85 

Junho 9.275,85 125.665,13 176,08 132.312,04 2.805,02 

Julho 2.805,02 125.665,13 237,91 124.272,66 4.435,40 

Agosto 4.435,40 125.665,13 444,41 0,00 130.544,94 

Setembro 130.544,94 125.665,13 707,11 59.781,39 197.135,79 

Outubro 197.135,79 125.665,13 771,70 134.732,04 188.840,58 

Novembro 188.840,58 125.665,13 427,68 312.371,85 2.561,54 

Dezembro 2.561,54 125.665,19 188,33 127.182,32 1.232,74 

Total 2017 187,07 1.256.651,36 4.714,74 1.260.320,43 1.232,74 

Fontes: Sítio do FNDE e extratos bancários da conta corrente nº 37449-0 (Banco do Brasil)/Semed/PMS. 

 

Na tabela seguinte apresenta-se um resumo dos pagamentos efetuados em 2017, na qual são 

demonstrados os valores percebidos por prestador do serviço de transporte escolar, bem como 

o contrato e a respectiva licitação que deu suporte aos respectivos desembolsos. 

 
Tabela – Resumo dos pagamentos efetuados no exercício de 2017 por contrato/licitação 

Favorecido CNPJ Valor (R$) Contrato  Licitação 

Vivaldo S. Santos ME 11.506.620/0001-13 15.431,11 138/2014 Preg. Pres. 025/2014 

Jotadel Transp. Ltda. 63.836.753/0001-51 2.460,00 030/2015 Preg. Pres. 011/2015 

R. A. Leal ME 11.340.063/0001-03 8.512,80 031/2015 Preg. Pres. 011/2015 

Jotadel Transp. Ltda. 63.836.753/0001-51 42.023,83 040/2016 Preg. Pres. 009/2016 

Coop. Transp. Escolar 24.060.803/0001-08 56.340,75 041/2016 Preg. Pres. 009/2016 

R. A. de S. Cavalcante 07.158.760/0001-70 74.955,95 042/2016 Preg. Pres. 009/2016 

J. L. Transp. Com. Ltda. 17.385.729/0001-26 34.838,40 043/2016 Preg. Pres. 009/2016 

R. A. Leal ME 11.340.063/0001-03 45.767,40 044/2016 Preg. Pres. 009/2016 

J. da Silva Feitosa & Cia 13.785.367/0001-00 114.901,50 045/2016 Preg. Pres. 009/2016 

M W S Portela & Cia 21.339.363/0001-26 33.217,32 046/2016 Preg. Pres. 009/2016 

A B Ribeiro Com. Nav. 10.807.177/0001-58 62.617,50 047/2016 Preg. Pres. 009/2016 

S C S dos Santos Transp. 19.594.553/0001-48 2.244,00 048/2016 Preg. Pres. 009/2016 



 

 

Favorecido CNPJ Valor (R$) Contrato  Licitação 

Expresso Bela Vista 20.609.971/0001-40 33.313,50 049/2016 Preg. Pres. 009/2016 

Três Irmãos Transp. Tur. 13.124.794/0001-47 16.297,20 050/2016 Preg. Pres. 009/2016 

E S da Silva Transp. ME 14.813.795/0001-61 3.861,00 051/2016 Preg. Pres. 009/2016 

A A Rabelo Comércio 06.214.562/0001-14 7.101,00 052/2016 Preg. Pres. 009/2016 

J. A. Feitosa Filho E Cia 07.793.941/0001-79 13.140,00 053/2016 Preg. Pres. 009/2016 

M. E. da Costa Limeira 21.517.928/0001-18 2.805,00 054/2016 Preg. Pres. 009/2016 

Buscar Transp. Comércio 09.463.707/0001-09 3.450,90 055/2016 Preg. Pres. 009/2016 

A. L. B. Mota E Cia 07.717.229/0001-90 7.398,00 056/2016 Preg. Pres. 009/2016 

C E Lemos Costa & Cia 14.401.769/0001-26 19.273,62 057/2016 Preg. Pres. 009/2016 

Paula Diana O. da Silva 18.875.973/0001-30 9.285,00 058/2016 Preg. Pres. 009/2016 

V. de S. Santos Transp. 07.981.489/0001-79 6.870,00 059/2016 Preg. Pres. 009/2016 

E L Barros Transp. ME 08.740.137/0001-94 13.265,10 060/2016 Preg. Pres. 009/2016 

F M de Lima Transportes 22.244.184/0001-78 31.433,33 057/2017 Preg. Pres. 016/2017 

Buscar Transp. Comércio 09.463.707/0001-09 51.573,33 060/2017 Preg. Pres. 016/2017 

E L Barros Transp. ME 08.740.137/0001-94 49.036,03 062/2017 Preg. Pres. 016/2017 

J Batista de Oliveira 26.614.250/0001-05 7.940,00 064/2017 Preg. Pres. 016/2017 

J. L. Transp. Com. Ltda. 17.385.729/0001-26 70.755,00 065/2017 Preg. Pres. 016/2017 

J. Maia Transportes 08.333.535/0001-96 16.216,67 066/2017 Preg. Pres. 016/2017 

M W S Portela & Cia 21.339.363/0001-26 62.650,00 067/2017 Preg. Pres. 016/2017 

Paula Diana O. da Silva 18.875.973/0001-30 13.112,67 068/2017 Preg. Pres. 016/2017 

R. A. de S. Cavalcante 07.158.760/0001-70 104.550,00 069/2017 Preg. Pres. 016/2017 

Três Irmãos Transp. Tur. 13.124.794/0001-47 13.650,00 070/2017 Preg. Pres. 016/2017 

V. de S. Santos Transp. 07.981.489/0001-79 14.773,00 071/2017 Preg. Pres. 016/2017 

M. E. da Costa Limeira 21.517.928/0001-18 3.466,67 072/2017 Preg. Pres. 016/2017 

A N Pereira Transportes 27.038.109/0001-74 16.500,00 073/2017 Preg. Pres. 016/2017 

A. L. B. Mota E Cia 07.717.229/0001-90 42.600,00 074/2017 Preg. Pres. 016/2017 

A B Ribeiro Com. Nav. 10.807.177/0001-58 19.015,33 090/2017 Preg. Pres. 020/2017 

Jotadel Transp. Ltda. 63.836.753/0001-51 26.290,00 091/2017 Preg. Pres. 020/2017 

R. A. Leal ME 11.340.063/0001-03 23.515,07 092/2017 Preg. Pres. 020/2017 

Coop. Transp. Escolar 24.060.803/0001-08 23.466,67 093/2017 Preg. Pres. 020/2017 

F M de Lima Transportes 22.244.184/0001-78 37.399,11 093/2017* Preg. Pres. 020/2017 

Jean Trindade dos Santos 28.059.052/0001-52 3.006,67 094/2017 Preg. Pres. 020/2017 

Total 1.260.320,43 - - 

Fonte: Prestação de Contas do PNATE 2017/Semed/PMS. 

 

Em análise à documentação comprobatória das despesas encaminhada pela Secretaria 

Municipal de Educação de Santarém/PA (extratos bancários, notas de empenho, notas fiscais, 

etc.), verificou-se que a execução dos recursos do PNATE, no que diz respeito 

especificamente à movimentação financeira, está adequada aos normativos que regem o 

programa, haja vista que os recursos foram movimentados em conta única e específica, 

mantidos em aplicação financeira quando não utilizados, e os pagamentos efetuados 

contemplaram tão somente despesas vinculadas ao programa de transporte escolar da 

educação básica municipal. 

 

  
##/Fato## 

2.1.2. Ocorrência de situações que comprometem a lisura e a competitividade das 

licitações do transporte escolar. 
 

Fato 
 

Os pagamentos realizados em 2017 com os recursos do PNATE, conforme a licitação que 

originou a despesa, têm a seguinte composição: 

 
Tabela – Resumo dos pagamentos do PNATE 2017 por licitação de origem  



 

 

Licitação de origem da despesa Valor 
Part. % no 

total 

Pregão Presencial nº 025/2014 15.431,11 1,23 

Pregão Presencial nº 011/2015 10.972,80 0,87 

Pregão Presencial nº 009/2016 602.966,97 47,84 

Pregão Presencial nº 016/2017 498.256,70 39,53 

Pregão Presencial nº 020/2017 132.692,85 10,53 

Total 1.260.320,43 100,00 

Fonte: Prestação de Contas do PNATE 2017/Semed/PMS. 

 

Verifica-se que ocorreram pagamentos de pequena monta que são resíduos de contratos 

(aditivos) originados nas licitações realizadas nos exercícios de 2014 e 2015. Por outro lado, 

a maior parte dos desembolsos efetuados tiveram como origem despesas do serviço de 

transporte escolar contratadas por meio dos Pregões Presenciais nº 009/2016 e nº 016/2017, 

com 47,84% e 39,53% de participação no total, respectivamente.  

 

Assim, face à representatividade das citadas licitações no volume total das despesas pagas em 

2017, os processos administrativos dos certames em comento foram examinados, sob a ótica 

dos aspectos legais que regem as contratações públicas. Os principais achados resultantes da 

análise dos processos estão comentados a seguir. 

 

I – Pregão Presencial nº 009/2016 (Processo Administrativo nº 029/2016). 

 

Com abertura ocorrida no dia 19 de julho de 2016, o Pregão Presencial nº 009/2016 teve como 

finalidade a contratação de serviço de transporte escolar para 145 rotas, de acordo com as 

características definidas no Termo de Referência (fls. 099/116), Edital (fls. 171/184) e seus 

anexos (fls. 185/212).  

 

Foram identificadas situações, a seguir comentadas, que podem ter comprometido a lisura e a 

competitividade do certame.   

 

a) utilização de pregão na forma presencial em detrimento da forma eletrônica. 

 

No certame em comento, a Semed/PMS adotou a modalidade pregão na forma presencial. 

Entretanto, a utilização do pregão em sua forma eletrônica é preferencial, conforme dispõe o 

§1º. do art. 4º. do Decreto nº. 5.450/2005, por proporcionar maior competitividade ao certame, 

haja vista que o pregão presencial tende a favorecer aquelas empresas localizadas na sede do 

município promotor da licitação.  

 

b) ausência de publicação do aviso do edital em jornal de grande circulação local/regional. 

 

A publicidade do Pregão Presencial nº 009/2016 ficou restrita ao aviso publicado no mural da 

Prefeitura (fl. 168) e à publicação no Diário Oficial da União, edição do dia 7 de julho de 2016 

(fl. 169). 

 

c) evidências de conluio entre empresas que participaram da licitação como concorrentes. 

 

Constatou-se que documentos apresentados por algumas empresas, adiante identificadas, 

foram elaborados com a mesma diagramação e com o mesmo padrão estético de apresentação 

(tipo/tamanho da fonte, margem, espaçamento entre linhas, etc.).  

 



 

 

Dentre os documentos elaborados com essa característica, se destacam os ofícios 

encaminhados para a pregoeira da Semed, conforme demonstrados no quadro. 

 
Quadro – Ofícios elaborados com a mesma formatação/padrão por empresas concorrentes entre si 

Empresa Documento Data Folha 

JL Transporte e Com. Ltda. ME (17.385.729/0001-26) Ofício nº 011/2016 11/07/2016 227 

A B Ribeiro Com. e Navegação (10.807.177/0001-58) Ofício nº 011/2016 12/07/2016 228 

E. S. da Silva Transporte – ME (14.813.795/0001-61) Ofício nº 011/2016 11/07/2016 231 

R. do Nascimento Oliveira (19.304.530/0001-51) Ofício nº 011/2016 13/07/2016 238 

E. L. Barros Transporte – ME (08.740.137/0001-94) Ofício nº 010/2016 13/07/2016 239 

Fonte: Processo Administrativo nº 029/2016/Semed/PMS. 

        

Além da identidade e semelhança gráfica e estética, os citados ofícios possuem a mesma 

numeração, com exceção do último do quadro acima, e idêntica redação, inclusive contendo 

os mesmos erros ortográficos e gramaticais, variando tão somente o nome da empresa e a data 

de sua elaboração, evidenciando que foram elaborados em conjunto. 

 

Os erros ortográficos e gramaticais comuns aos documentos citados são:  

 

- A palavra “Sediada”, com maiúscula após a vírgula, na segunda linha do primeiro parágrafo; 

 
Quadro – Detalhe das imagens dos textos dos Ofícios com palavra “Sediada” 

Detalhe dos ofícios da empresas participantes do PP 009/2016 

 

 

 

 

 

 

Registre-se, ainda, que o número do CNPJ informado no ofício da empresa JL Transporte e 

Comércio Ltda.-ME, 17.158.760/0001-70, não corresponde ao seu verdadeiro número do 

CNPJ, que é 17.385.729/0001-26. Em consulta aos sistemas corporativos governamentais, o 

número de CNPJ informado pela empresa não foi localizado, pois apresenta erro no dígito 

verificador.   

 

- O segundo parágrafo, contendo a seguinte redação: “Por der somente o que se apresenta 

para o momento, subscrevo-nos e renovamos votos de estima”. (originais sem grifo)   

 
Quadro – Detalhe das imagens dos textos dos Ofícios com o erro ortográfico e de redação   



 

 

Detalhe dos ofícios das empresas participantes do PP 009/2016 

 

 

 



 

 

Detalhe dos ofícios das empresas participantes do PP 009/2016 

 

 

 

 

As mesmas observações relativas à semelhança gráfica e de formatação se aplicam às 

propostas das citadas empresas, em que pese terem sido elaboradas a partir do modelo 

integrante do Edital, no caso o Anexo I – Termo de Referência. As propostas estão autuadas 

no processo na sequência descrita a seguir: 

 

- JL Transporte e Comércio Ltda.ME: fls. 2690/2691; 

- A B Ribeiro Comércio e Navegação – ME: fls. 2699/2701; 

- E. S. da Silva Transporte – ME: fls. 2708/2709; 

- R. do Nascimento Oliveira Serviços de Locação e Transportes – ME: fls. 2726/2727; 

- E. L. Barros Transporte – ME: fls. 2728/2730. 

 

O quadro seguinte apresenta o resultado final do Pregão Presencial nº 009/2016, que ensejou 

a formalização dos contratos com os participantes vencedores desse certame, todos com 

vigência de dez meses, contados a partir da assinatura dos respectivos instrumentos 

contratuais. 

 
Quadro – Contratos firmados com as empresas vencedoras do Pregão Presencial nº 009/2016  

Nome da Empresa – CNPJ Contrato Data Ass. Valor Global 

Jotadel Transp. Naveg. Ltda.-EPP – 63.836.753/0001-51 040/2016 01/09/2016 636.500,00 

Coop. Transp. Escolar de Santarém – 24.060.803/0001-08 041/2016 01/09/2016 1.195.690,00 

R. A. de Souza Cavalcante Com. – 07.158.760/0001-70 042/2016 01/09/2016 316.017,30 

JL Transporte e Com. Ltda.-ME – 17.385.729/0001-26 043/2016 01/09/2016 152.800,00 

R. A. Leal – ME – 11.340.063/0001-03 044/2016 01/09/2016 1.053.600,00 



 

 

Nome da Empresa – CNPJ Contrato Data Ass. Valor Global 

J. da Silva Feitosa & Cia Ltda.-ME – 13.785.367/0001-00 045/2016 01/09/2016 503.300,00 

M W S Portela & Cia Ltda. – 21.339.363/0001-26 046/2016 01/09/2016 145.690,00 

A B Ribeiro Com. Navegação-ME – 10.807.177/0001-58 047/2016 01/09/2016 263.000,00 

S C S dos Santos Transportes-ME – 19.594.553/0001-48 048/2016 01/09/2016 44.000,00 

Expresso Bela Vista Transporte – 20.609.971/0001-40 049/2016 01/09/2016 559.500,00 

Três Irmãos Transp. Turismo Ltda. – 13.124.794/0001-47 050/2016 01/09/2016 301.800,00 

E. S. da Silva Transporte-ME – 14.813.795/0001-61 051/2016 01/09/2016 109.500,00 

A. A. Rabelo Com. Transporte-ME – 06.214.562/0001-14 052/2016 01/09/2016 169.500,00 

J. A. Feitosa Filho & Cia Ltda.-ME – 07.793.941/0001-79  053/2016 01/09/2016 243.333,30 

M. E. da Costa Limeira-ME – 21.517.928/0001-18 054/2016 01/09/2016 85.000,00 

Buscar Transporte e Comércio Ltda. – 09.463.707/0001-09 055/2016 01/09/2016 127.300,00 

A. L. B. Mota & Cia Ltda.-ME – 07.717.229/0001-90 056/2016 01/09/2016 137.000,00 

C. E. Lemos Costa & Cia Ltda. – 14.401.769/0001-26 057/2016 01/09/2016 445.146,00 

Paula Diana Oliveira da Silva – 18.875.973/0001-30 058/2016 01/09/2016 233.800,00 

V. de S. Santos Transporte – 07.981.489/0001-79 059/2016 01/09/2016 115.000,00 

E. L. Barros Transporte-ME – 08.740.137/0001-94 060/2016 01/09/2016 162.620,00 

Fonte: Processo Administrativo nº 029/2016/Semed/PMS. 
 

O valor total dos lotes licitados no Pregão Presencial nº 009/2016 foi de R$ 7.000.096,60, 

sendo que R$ 687.920,00 corresponde ao valor total dos contratos celebrados com as empresas 

citadas na ação de conluio, o que representa cerca de 9,83% dos valores totais contratados 

nesse certame.   

 

II – Pregão Presencial nº 016/2017 (Processo Administrativo nº 064/2017). 

   

O Pregão Presencial nº 016/2017 foi instaurado tendo como finalidade a contratação de 

serviço de transporte escolar para 154 rotas, de acordo com as especificações contidas no 

Termo de Referência (fls. 062/123), Edital (fls. 197/210) e seus respectivos anexos. A abertura 

ocorreu no dia 28 de julho de 2017. 

 

Foram identificadas as seguintes situações que podem ter comprometido a lisura e a 

competitividade do certame.   

 

a) utilização de pregão na forma presencial em detrimento da forma eletrônica. 

 

Como regra geral adotada nas licitações da Prefeitura Municipal de Santarém, a Semed/PMS 

também utilizou a modalidade do pregão em sua forma presencial, prática que contraria o 

disposto no §1º. do art. 4º. do Decreto nº. 5.450/2005, que torna obrigatória a utilização do 

pregão em sua forma eletrônica.  

 

b) obrigatoriedade da visita técnica aos locais de realização do serviço. 

 

Em sua Cláusula 12.9 – Outros Documentos de Habilitação, alínea “a” (fl. 205), o Edital exige 

como condição de habilitação a apresentação da Declaração de Visita aos Locais de 

Realização das Rotas, conforme modelo do Anexo IX do instrumento convocatório (fl. 254). 

Em farta jurisprudência, o Tribunal de Contas da União já decidiu que a visita técnica deve 

ser compreendida como um direito subjetivo da empresa licitante, e não como uma obrigação 

imposta pela Administração, sob pena de restringir a competitividade do certame.      

 

c) Evidências de conluio entre empresas que participaram da licitação como concorrentes. 

 



 

 

Do mesmo modo como constatado na licitação realizada no ano anterior, as empresas 

identificadas no quadro seguinte apresentaram documentos (cartas de apresentação da 

proposta) que foram elaborados com a mesma diagramação e com o mesmo padrão estético 

de apresentação (tipo/tamanho da fonte, margem, espaçamento entre linhas, erro de 

alinhamento, etc.).  

 
Quadro – Empresas que apresentaram cartas elaboradas com a mesma formatação/padrão 

Empresa Documento Data Folha 

A B Ribeiro Com. e Navegação (10.807.177/0001-58) Carta Proposta 25/07/2017 671 

E. L. Barros Transporte – ME (08.740.137/0001-94) Carta Proposta 26/07/2017 716 

E. S. da Silva Transporte – ME (14.813.795/0001-61) Carta Proposta 25/07/2017 726 

JL Transporte e Com. Ltda. ME (17.158.760/0001-70) Carta Proposta 26/07/2017 843 

V. de S. Santos Transportes – ME (07.981.489/0001-79 Carta Proposta 26/07/2017 945 

Fonte: Processo Administrativo nº 064/2017/Semed/PMS. 

 
Quadro – Detalhe das imagens dos textos das cartas de apresentação da proposta 

Detalhe das cartas das propostas das empresas participantes do PP 016/2017 

 

 



 

 

Detalhe das cartas das propostas das empresas participantes do PP 016/2017 

 

 

 

 

      

Verifica-se que são basicamente as mesmas empresas que atuaram em conjunto na licitação 

do ano anterior, à exceção da empresa R. do Nascimento Oliveira Serviços de Locação e 



 

 

Transportes – ME, que neste certame em comento foi substituída pela empresa V. de S. Santos 

Transporte – ME.  

 

Além da identidade e semelhança gráfica e estética citadas, as cartas das empresas E. L. Barros 

Transporte – ME (fl. 716) e V. de S. Santos Transportes – ME (fl. 945) apresentam em sua 

identificação a mesma imagem de um ônibus, no canto esquerdo superior do documento, 

antecedendo o nome da empresa. 

 
Quadro – Detalhe das imagens do ônibus nas cartas de apresentação da proposta 

Detalhe das cartas das propostas das empresas participantes do PP 016/2017 

 

 

 

 

 

O quadro seguinte apresenta o resultado final do Pregão Presencial nº 016/2017, que ensejou 

a formalização dos contratos com os participantes vencedores desse certame, todos com 

vigência de doze meses, contados a partir da assinatura dos respectivos instrumentos 

contratuais. 

 
Quadro – Contratos firmados com as empresas vencedoras do Pregão Presencial nº 016/2017  

Nome da Empresa - CNPJ Contrato Data Ass. Valor Global 

R. A. Leal – ME – 11.340.063/0001-03 054/2017 10/08/2017 932.030,00 

Jotadel Transp. Naveg. Ltda.-EPP – 63.836.753/0001-51 055/2017 10/08/2017 284.350,00 

A B Ribeiro Com. Navegação-ME – 10.807.177/0001-58 056/2017 10/08/2017 729.685,00 

F M de Lima Transportes – 22.244.184/0001-78 057/2017 10/08/2017 130.350,00 

J. da Silva Feitosa & Cia Ltda. – 13.785.367/0001-00 058/2017 10/08/2017 701.250,00 

A. A. Rabelo Com. Transp.-ME – 06.214.562/0001-14 059/2017 10/08/2017 271.128,00 

Buscar Transporte e Comércio Ltda. – 09.463.707/0001-09 060/2017 10/08/2017 195.800,00 

C. E. Lemos Costa & Cia Ltda. – 14.401.769/0001-26 061/2017 10/08/2017 261.800,00 

E. L. Barros Transporte-ME – 08.740.137/0001-94 062/2017 10/08/2017 181.819,00 

E. S. da Silva Transporte-ME – 14.813.795/0001-61 063/2017 10/08/2017 228.800,00 

J. Batista de Oliveira Transp.-ME – 26.614.250/0001-50 064/2017 10/08/2017 218.350,00 

JL Transporte e Com. Ltda.-ME – 17.385.729/0001-26 065/2017 10/08/2017 262.350,00 

J. Maia Transportes Ltda.-EPP – 08.335.535/0001-96 066/2017 10/08/2017 440.000,00 

M W S Portela & Cia Ltda. – 21.339.363/0001-26 067/2017 10/08/2017 492.250,00 



 

 

Nome da Empresa - CNPJ Contrato Data Ass. Valor Global 

Paula Diana Oliveira da Silva – 18.875.973/0001-30 068/2017 10/08/2017 332.860,00 

R. A. de Souza Cavalcante Com. – 07.158.760/0001-70 069/2017 10/08/2017 383.350,00 

Três Irmãos Transp. Turismo Ltda. – 13.124.794/0001-47 070/2017 10/08/2017 346.500,00 

V. de S. Santos Transporte – 07.981.489/0001-79 071/2017 10/08/2017 304.370,00 

M. E. da Costa Limeira-ME – 21.517.928/0001-18 072/2017 10/08/2017 88.000,00 

A N Pereira Transportes-ME – 27.038.109/0001-74 073/2017 10/08/2017 60.500,00 

A. L. B. Mota & Cia Ltda.-ME – 07.717.229/0001-90 074/2017 10/08/2017 156.200,00 

Fonte: Processo Administrativo nº 064/2017/Semed/PMS. 

 

O valor total dos lotes licitados no Pregão Presencial nº 016/2017 foi de R$ 7.001.742,00, 

sendo que R$ 1.707.024,00 corresponde ao valor total dos contratos celebrados com as 

empresas citadas na ação de conluio, o que representa cerca de 24,38% dos valores totais 

contratados nesse certame.  

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 423/2018–GAP/PMS, de 25 de junho de 2018, a Prefeitura Municipal 

de Santarém/PA apresentou a seguinte manifestação: 

 

“Com os cumprimentos de estilo, e em atenção ao Relatório Preliminar produzido, vimos por 

meio deste, apresentar as seguintes informações:  

 

[...] 

 

Em relação ao item 2 (situações que comprometem a lisura e competitividade do transporte 

escolar), foram analisados os procedimentos dos Pregões Presenciais nº 009/2016 e 016/2017.  

  

No Pregão Presencial nº 009/2016 foram abertos três tópicos:  

  

a) Utilização de pregão presencial em detrimento ao pregão eletrônico.  

 

Neste ponto, dentre outras dificuldades de acesso a internet existe nos limites municipais, onde 

frequentemente o sinal é interrompido ou a velocidade cai de forma vertiginosa inviabilizando 

até o momento a utilização da modalidade eletrônica, temos ainda, mais especificamente no 

caso em análise, a opção pela modalidade presencial em decorrência da complexidade do 

objeto da licitação, que requer cautelas específicas em relação aos procedimentos, como a 

apresentação de documentação na hora, descrição das rotas a serem licitadas, negociação de 

preço e à certeza de que os participantes licitante detém profundo conhecimento dos serviços 

a serem prestados diante de alta complexidade existente nas rotas disponibilizadas nas regiões 

ribeirinhas e de difícil acesso.  

  

A presença física de todos os participantes, tanto da gestão quanto dos particulares 

interessados é fundamental para que os concorrentes demonstrem conhecimento aprofundado 

sobre o objeto licitado, qual seja, o transporte escolar. Em licitação dessa complexidade a 

forma presencial oferece índice razoável de certeza e segurança jurídica quanto à 

sustentabilidade da oferta do vencedor e sua capacidade técnica para executar o serviço.  

  



 

 

Da mesma forma, em situações com a que se tem procedimento, o pregoeiro toma as rédeas 

da situação e busca esgotar ao máximo as possibilidades de negociação, visando o melhor 

preço para Administração Pública. 

 

Desta forma, foram em decorrência dos fatos apontados acima que a modalidade escolhida foi 

o Pregão Presencial e não o eletrônico para o caso em análise.  

  

b) ausência de publicação do edital em jornal de grande circulação.  

 

Tal situação, muito embora tenha ocorrido no ano de 2016, foi devidamente equacionada no 

ano de 2017, onde as publicações estão ocorrendo por meio de contratação da empresa 

COSTA E PAES – ME, empresa especializada em serviços de publicação em diários oficiais 

e jornais de matérias, atos oficiais e demais atos de interesse da SEMED, conforme consta 

autos do procedimento licitatório, modalidade Pregão Presencial nº 016/2017, as fls. 194. 

Comprovante de Publicação em jornal de grande circulação (segue abaixo).  

 

c) Evidência de conluio entre as empresas participantes.  

 

Aqui, a vistoria realizada analisou dois pregões presenciais o nº 009/2016 e o nº 016/2017. No 

Pregão Presencial nº 009/2016, foram encontradas evidências que as empresas 

JLTRANSPORTE E COM. LTDA (CNPJ N. 17.385.729/0001-26), A B RIBEIRO COM. E 

NAVEGAÇÃO (CNPJ N. 10.807.177/0001-58), E. S. DA SILVA TRANSPORTE (CNPJ N. 

14.813.795/0001-61), R. DO NASCIMENTO OLIVEIRA (CNPJ N. 19.304.530/0001-51) e 

E. L. BARROS TRANSPORTE (CNPJ N. 17.385.729/000126) apresentaram semelhança 

gráfica e estética nos documentos apresentados, bem como nas suas propostas.  

  

Da análise documental, extraímos a constatação que todas as empresas acima mencionadas 

possuem o mesmo contador, Sr. M. B. O., responsável pela contabilidade das referidas 

empresas. É este profissional que tem a incumbência de colecionar os documentos a serem 

apresentados nas etapas do certame. Neste sentindo, se o contador foi o profissional 

responsável pela confecção dos documentos a serem entregues a comissão de licitação é 

justificável que se tenha a confecção dos documentos entregues de uma forma padronizada, 

o que levou as constatações descritas no relatório.  

  

Assevere-se ao fato que no Município de Santarém existe uma enorme carência em 

profissionais especialistas em elaboração de propostas para procedimento licitatório, sendo 

comum que um mesmo profissional elabore e colecione os documentos necessários a 

participação dos certames.   

  

Note-se que as constatações elencadas estão em documentos dispostos na fase de habilitação 

e credenciamento, e que neste momento a comissão não vislumbrou qualquer indício de 

conluio entre as empresas participantes, da mesma forma que esta municipalidade não possui 

ingerência na administração particular de cada empresa.   

  

Certo é que em todos os momentos e fases do procedimento licitatório esta Administração 

procurou dar toda lisura necessária ao procedimento, para tanto, no momento da rodada de 

lances o pregoeiro agiu de forma a atingir a melhor proposta para o município.  

  

Percebe-se também que, tais constatações foram encontradas em percentual menor que 10% 

dos valores licitados e que nesta perspectiva, as demais empresas participantes estavam 



 

 

devidamente habilitas a concorrer com as rotas licitadas, dando legitima concorrência para o 

certamente, e na visão municipal não gerando qualquer prejuízo a Administração Pública.  

 

De outra forma, se houve conluio entre as empresas participantes esta municipalidade não 

possui qualquer participação em tais atos, inclusive está a inteira disposição para ajudar a 

elucidar os fatos.  

  

No Pregão Presencial nº 016/2017 também foram abertos três tópicos:  

  

a) Utilização de pregão presencial em detrimento ao pregão eletrônico.  

 

Neste ponto, dentre outras dificuldades de acesso a internet existe nos limites municipais, 

onde frequentemente o sinal é interrompido ou a velocidade cai de forma vertiginosa 

inviabilizando até o momento a utilização da modalidade eletrônica, temos ainda, mais 

especificamente no caso em analise, a opção pela modalidade presencial em decorrência da 

complexidade do objeto da licitação, que requer cautelas específicas em relação aos 

procedimentos, como a apresentação de documentação na hora, descrição das rotas a serem 

licitadas, negociação de preço e à certeza de que os participantes licitante detém profundo 

conhecimento dos serviços a serem prestados diante de alta complexidade existente nas rotas 

disponibilizadas nas regiões ribeirinhas e de difícil acesso.  

  

A presença física de todos os participantes, tanto da gestão quanto dos particulares 

interessados é fundamental para que os concorrentes demonstrem conhecimento aprofundado 

sobre o objeto licitado, qual seja, o transporte escolar. Em licitação dessa complexidade a 

forma presencial oferece índice razoável de certeza e segurança jurídica quanto à 

sustentabilidade da oferta do vencedor e sua capacidade técnica para executar o serviço.  

 

Da mesma forma, em situações com a que se tem procedimento, o pregoeiro toma as rédeas 

da situação e busca esgotar ao máximo as possibilidades de negociação, visando o melhor 

preço para Administração Pública.  

  

Desta forma, foram em decorrência dos fatos apontados acima que a modalidade escolhida 

foi o Pregão Presencial e não o eletrônico para o caso em análise.  

  

b) obrigatoriedade da visita técnica aos locais de realização do serviço.  

 

A administração municipal no intuito de obter uma melhor prestação do serviço público 

contratado sugere uma visita técnica dos interessados para que os mesmos tenham o 

conhecimento da rota e do serviço a ser executado evitando contradições e alegações futuras 

de desconhecimento da rota. Tal sugestão faz-se necessária em decorrência da prestação do 

serviço ser executada em ramais, muitas das vezes de difícil acesso em função do inverno 

amazônico, rios com períodos de cheia e vazante que alteram substancialmente o tempo de 

rota e a navegação, além de lagos e igarapés existentes nas comunidades ribeirinhas e que 

são consideradas as vias do povo regional, servindo para formação de custo e preço do serviço 

a ser executado. Informamos ainda, que o item questionado pode ser devidamente suprido 

com a declaração de conhecimento da rota. Tanto fez assim, que em nenhum momento houve 

questionamento das empresas participantes, que prontamente se submeteram a imposição 

municipal, fazendo com que a prestação do serviço público melhorasse substancialmente.  

  



 

 

De qualquer forma, curvando-se a orientação deste órgão controlador, informamos que tal 

sugestão não consta mais nos editais publicados por esta municipalidade. Tal medida visa 

adequar os procedimentos as orientações, constatações e recomendações desta CGU. 

 

c) Evidência de conluio entre as empresas participantes.  

 

Da mesma forma descriminada anteriormente, no Pregão Presencial nº 016/2017, 

praticamente os mesmos fatos apontados foram encontrados com as mesmas empresas, desta 

vez excluindo-se a empresa R. DO NASCIMENTO OLIVEIRA (CNPJ N. 

19.304.530/000151) e incluindo-se a empresa V. DE S. SANTOS TRANSPORTE – ME 

(CNPJ n. 07.981.489/0001-79). Com isso, no relatório consta que foram encontradas 

evidencias que as empresas JL TRANSPORTE E COM. LTDA (CNPJ N. 17.385.729/0001-

26), A B RIBEIRO COM. E NAVEGAÇÃO (CNPJ N. 10.807.177/0001-58), E. S. DA 

SILVA TRANSPORTE (CNPJ N. 14.813.795/0001-61), V. DE S. SANTOS TRANSPORTE 

– ME (CNPJ n. 07.981.489/0001-79) e E. L. BARROS TRANSPORTE (CNPJ N. 

17.385.729/0001-26) apresentaram semelhança gráfica e estética nos documentos 

apresentados, bem como nas suas propostas.  

   

Da análise documental, extraímos a constatação que todas as empresas acima mencionadas 

possuem o mesmo contador, Sr. M. B. O., responsável pela contabilidade das referidas 

empresas. É este profissional que tem a incumbência de colecionar os documentos a serem 

apresentados nas etapas do certame. Neste sentindo, se o contador foi o profissional 

responsável pela confecção dos documentos a serem entregues a comissão de licitação é 

justificável que se tenha a confecção dos documentos entregues de uma forma padronizada, 

o que levou as constatações descritas no relatório.  

  

Assevere-se ao fato que no Município de Santarém existe uma enorme carência em 

profissionais especialistas em elaboração de propostas para procedimento licitatório, sendo 

comum que um mesmo profissional elabore e colecione os documentos necessários a 

participação dos certames.  

   

Note-se que as constatações elencadas estão em documentos dispostos na fase de habilitação 

e credenciamento, e que neste momento a comissão não vislumbrou qualquer indício de 

conluio entre as empresas participantes, da mesma forma que esta municipalidade não possui 

ingerência na administração particular de cada empresa.   

  

Certo é que em todos os momentos e fases do procedimento licitatório esta Administração 

procurou dar toda lisura necessária ao procedimento, para tanto, no momento da rodada de 

lances o pregoeiro agiu de forma a atingir a melhor proposta para o município.  

  

Percebe-se também que, tais constatações foram encontradas em percentual menor que 10% 

dos valores licitados e que nesta perspectiva, as demais empresas participantes estavam 

devidamente habilitas a concorrer com as rotas licitadas, dando legitima concorrência para o 

certamente, e na visão municipal não gerando qualquer prejuízo a Administração Pública.  

  

De outra forma, se houve conluio entre as empresas participantes esta municipalidade não 

possui qualquer participação em tais atos, inclusive está a inteira disposição para ajudar a 

elucidar os fatos.” 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 



 

 

Análise do Controle Interno 
 

Comenta-se, a seguir, a manifestação da Prefeitura Municipal de Santarém/PA a respeito dos 

fatos apontados pela equipe de fiscalização. 

 

1. Quanto ao Pregão Presencial nº 009/2016: 

 

a) utilização da modalidade pregão presencial em detrimento do pregão eletrônico. 

 

A Prefeitura Municipal de Santarém/PA ampara seus argumentos, basicamente, em dois 

pontos, a saber: i) a dificuldade de acesso à internet no município; e ii) complexidade da 

licitação.    

 

No tocante ao primeiro ponto, dificuldade de acesso à internet, a Prefeitura anexou à sua 

manifestação cópia de inquérito civil público instaurado em 13 de novembro de 2013 pela 

Procuradoria da República no Município de Santarém (PRM-STM), tendo como objeto apurar 

ato omissivo da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) quanto à fiscalização dos 

provedores de internet de Santarém/PA, em face de notícias relatando a má qualidade do 

serviço ofertado naquele município. 

 

Ainda que possa assistir razão à Prefeitura Municipal quanto à inconstância do sinal da 

internet no município, é preciso destacar que outros órgãos públicos sediados em 

Santarém/PA realizam certames licitatórios por meio eletrônico a bastante tempo, a exemplo 

da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) e da Superintendência Regional do Incra 

(Incra-SR). Sendo assim, nada impede à Prefeitura Municipal de Santarém/PA em buscar 

soluções tecnológicas que possibilitem o provimento de serviços de internet com qualidade 

suficiente para o atendimento de suas necessidades, dentre as quais se inclui a realização de 

pregões na forma eletrônica.    

 

Quanto ao segundo argumento utilizado para a adoção do pregão na forma presencial, a 

Prefeitura Municipal alega que a complexidade do objeto licitado enseja a presença física de 

todos os participantes interessados, para que estes demonstrem conhecimento aprofundado 

sobre o objeto a ser licitado, possibilitando ao processo “índice razoável de certeza e 

segurança jurídica quanto à sustentabilidade da oferta do vencedor e sua capacidade técnica 

para executar o serviço”.     

 

O segundo argumento utilizado pela Prefeitura Municipal não encontra respaldo na legislação 

que rege a licitação na modalidade pregão eletrônico. Ademais, o que garante razoável certeza 

e segurança jurídica quanto à oferta do vencedor e sua capacidade técnica para executar o 

serviço são licitações com editais completos e bem elaborados, ancorados em termos de 

referência que contenham informações necessárias, suficientes e detalhadas, de modo a 

permitir ao gestor a segurança de que está contratando o serviço conforme às suas 

necessidades, bem como proporcionar ao licitante informações e elementos necessários à boa 

elaboração da sua proposta e, consequentemente, a garantia da execução contratual.    

 

b) ausência de publicação do edital em jornal de grande circulação. 

 

A Prefeitura Municipal de Santarém/PA reconhece que a falha ocorreu na licitação realizada 

no ano de 2016. Entretanto, demonstrou que a situação foi sanada na licitação realizada em 

2017, de maneira que o fato apontado se tornou insubsistente desde então. 



 

 

 

c) evidência de conluio entre as empresas participantes. 

 

A Prefeitura Municipal de Santarém informou que as empresas citadas possuem o mesmo 

contador, sendo este profissional o responsável pela elaboração das propostas das licitantes 

apontadas em possível conluio, daí resultando na semelhança gráfica e de formatação estética 

apontada pela equipe de fiscalização. Adicionalmente, esclarece que não teve qualquer 

participação em tais atos e que a licitação não gerou qualquer prejuízo para a Administração. 

 

De fato, não se vislumbrou no processo administrativo em comento a participação de agentes 

públicos municipais no fato citado. Inclusive constatou-se que, como forma de proteger o 

certame contra possíveis fraudes na competição, foi exigido das licitantes a apresentação da 

Declaração de Elaboração Independente de Proposta (Anexo VIII do Edital, fl. 172). Registre-

se, inclusive, que a referida declaração foi apresentada pelas empresas citadas, JL Transporte 

e Comércio (fl. 467), A B Ribeiro Comércio e Navegação (fl. 444), E. S. da Silva Transporte 

(fl. 424), R. do Nascimento Oliveira (fl. fl. 385) e E. L. Barros Transporte (fl. 393). 

 

Entretanto, há de se vislumbrar os riscos advindos da elaboração de propostas de empresas 

concorrentes por uma mesma pessoa, ante a possibilidade de conluio entre os interessados, 

fato que compromete a isonomia do certame licitatório, em razão da violação do sigilo das 

propostas, frustrando o caráter competitivo da licitação, sem contar que tal possibilidade pode 

resultar em condições desvantajosas para a Administração.  

 

Sendo assim, uma vez identificado o risco da frustração do caráter competitivo do certame, 

como na situação em comento, caberá ao ente público interessado adotar as providências 

necessárias visando a sua apuração e responsabilização, nos termos da Lei nº 12.846/2013.  

 

Quanto ao Pregão Presencial nº 016/2017: 

 

a) utilização da modalidade pregão presencial em detrimento do pregão eletrônico. 

 

As justificativas apresentadas pela Prefeitura Municipal de Santarém/PA para a adoção de 

pregão na modalidade presencial na licitação do transporte escolar em 2017, em detrimento 

da utilização forma eletrônica, são as mesmas consignadas na manifestação relativa ao Pregão 

Presencial nº 009/2016, quais sejam, a dificuldade de acesso à internet no município e a 

complexidade da licitação.  

 

De maneira análoga, cabem aqui os mesmos comentários contidos na análise da equipe de 

fiscalização a respeito da manifestação do gestor para a situação relatada no pregão anterior. 

 

b) obrigatoriedade da visita técnica aos locais de realização do serviço. 

 

A Prefeitura Municipal alega que exigiu a declaração de visita técnica face à peculiaridade do 

tipo de serviço a ser prestado, no caso em comento serviços de transporte escolar executado 

em rotas de difícil acesso, como as rotas fluviais. Dessa forma, a visita técnica evitaria futuras 

alegações de desconhecimento das rotas por parte dos licitantes. 

 

Entretanto, o gestor informa que doravante suprimirá dos editais a exigência da visita técnica 

e adotará a declaração de conhecimento da rota, adequando-se, portanto, à jurisprudência 

emanada do Tribunal de Contas União (TCU).   



 

 

  

c) evidência de conluio entre as empresas participantes. 

 

Tal qual à análise de fato similar apontado no Pregão Presencial nº 009/2016, repetem-se aqui 

os mesmos argumentos utilizados pela Prefeitura Municipal de Santarém/PA, de modo que 

cabem também os mesmos comentários consignados pela equipe de fiscalização a respeito da 

situação em comento. 

 

  
##/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 órgãos de defesa do Estado.  

 

Destaca-se, a seguir, a situação de maior relevância quanto aos impactos sobre a efetividade 

do Programa/Ação fiscalizado: 

 

- Ocorrência de situações que comprometem a lisura e a competitividade das licitações do 

transporte escolar. 

 
 

 



 

 

Ordem de Serviço: 201800814 

Município/UF: Santarém/PA 

Órgão: MINISTERIO DA EDUCACAO 

Instrumento de Transferência: Fundo a Fundo ou Concessão  

Unidade Examinada: MUNICIPIO DE SANTAREM  

Montante de Recursos Financeiros: R$ 199.029.300,90 

 

1. Introdução 

 

Este Relatório trata dos resultados dos exames realizados sobre Ações de Governo 

executadas no município de Santarém/PA em decorrência da V05º Ciclo do Programa de 

Fiscalização em Entes Federativos. 

 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 16 a 27 de abril de 2018 sobre a 

aplicação de recursos federais do Programa 2080 - Educação de Qualidade Para Todos / 

Ação 0E36 - Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb no município de 

Santarém/PA, repassados no período de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017. 

 

A ação fiscalizada destina-se a garantir, no âmbito dos Estados onde o valor per capita do 

Fundo encontra-se abaixo do valor mínimo nacional por aluno/ano, o alcance desse valor 

mínimo nacional.   

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 

por meio do Ofício nº. 10739/2018/CGU-Regional/PA-CGU, tendo se manifestado por meio 

do Ofício nº 423/2018-GAP/PMS, de 25 de junho de 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 

 

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

medidas preventivas e corretivas seja dos gestores federais. 



 

 

2.2 Parte 2 

 

Nesta parte serão apresentadas as situações detectadas cuja competência primária para 

adoção de medidas corretivas pertence ao executor do recurso federal. 

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

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

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

ministeriais. Este Ministério não realizará o monitoramento isolado das providências 

saneadoras relacionadas a estas constatações. 

2.2.1. Informações sobre a movimentação financeira dos recursos do Fundeb pela 

Prefeitura Municipal de Santarém/PA. 
 

Fato 
 

Para aplicação nas ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica municipal, o 

município de Santarém/PA recebeu, no exercício de 2017, a título de transferências do 

Fundeb, recursos da ordem de R$ 199.029.300,93. 

 

Os recursos foram transferidos para a conta específica nº 49095-4 PM SANTAREM-FEB, 

mantida pela Prefeitura Municipal na agência do Banco do Brasil nº 0130-9, cuja execução 

financeira se demonstra, de forma resumida, na tabela que segue.  

 
Tabela – Resumo da Execução Financeira do Fundeb no Exercício de 2017 

Mês 
Saldo 

Anterior (a) 

Repasses do 

Fundeb (b) 

Rec. Aplic. 

Financeira (c) 

Transf. e 

Pagamentos (d) 

Saldo Final 

(a+b+c-d) 

Janeiro 1.025.148,40 10.408.689,73 31.592,48 7.923.020,72 3.542.409,89 

Fevereiro 3.542.409,89 33.535.657,74 128.076,46 13.000.000,00 24.206.144,09 

Março 24.206.144,09 13.526.163,66 166.421,86 17.711.987,06 20.186.746,55 

Abril 20.186.746,55 13.671.110,50 88.157,16 22.210.000,00 11.736.010,21 

Maio 11.736.010,21 15.314.646,07 64.110,32 17.000.000,00 10.114.766,60 

Junho 10.114.766,60 14.640.523,33 47.984,93 20.522.336,09 4.280.938,77 

Julho 4.280.938,77 12.230.179,67 32.362,77 15.070.883,85 1.472.597,36 

Agosto 1.472.597,36 14.955.489,35 22.881,34 16.450.968,05 0,00 

Setembro 0,00 20.925.881,08 8.188,20 20.934.069,28 0,00 

Outubro 0,00 14.574.119,25 1.109,78 14.575.229,03 0,00 

Novembro 0,00 9.179.482,64 739,03 9.180.221,67 0,00 

Dezembro 0,00 26.067.357,91 823,39 26.066.322,99 1.858,31 

Total 2017 1.025.148,40 199.029.300,93 592.447,72 200.645.038,74 1.858,31 

Fontes: Sítio da Secretaria do Tesouro Nacional e extratos da conta BB nº 49095-4/Semed/PMS. 

 

Em análise à documentação comprobatória da aplicação dos recursos encaminhada pela 

Prefeitura Municipal de Santarém/PA, verificou-se que os recursos do Fundeb creditados na 

conta única são transferidos para a conta corrente nº 0035-9, mantida na agência nº 4685 da 

Caixa Econômica Federal, onde os recursos são efetivamente movimentados. 

 

Embora essa situação não esteja plenamente adequada ao disposto no Art. 17 da Lei nº 

11.494/2007, que dispõe sobre a movimentação dos recursos do Fundeb em conta única e 

específica, a Prefeitura Municipal de Santarém/PA demonstrou, por meio do Ofício nº 

423/2018-GAP/PMS, de 25 de junho de 2018, que solicitou ao Fundo Nacional de 



 

 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) a alteração da conta única, de maneira que os recursos 

doravante passem a ser creditados na conta mantida na Caixa Econômica Federal.    

 

A seguir, são relatadas outras situações em que a aplicação dos recursos do Fundeb pelo ente 

federativo não está plenamente adequada aos normativos que regem o programa. 

 

  
##/Fato## 

2.2.2. Elevada quantidade de servidores temporários no quadro de pessoal da educação 

básica do município de Santarém/PA. 
 

Fato 
 

Na tabela seguinte se demonstra, de forma resumida, a execução das despesas do Fundeb no 

exercício de 2017, conforme informações contidas no relatório contábil “Demonstrativo da 

Despesa Orçamentária Paga – Período de 01/01/2017 a 31/12/2017”, encaminhado pela 

Secretaria Municipal de Educação de Santarém (Semed/PMS).  

 

Tabela – Resumo da execução das despesas do Fundeb do exercício de 2017 

Elemento/Projeto/Atividade  
Despesa Liquidada Despesa Paga 

Valor (R$) (%) Valor (R$) (%) 

Remuneração do Pessoal Docente da Ed. Básica 180.015.478,16 80,121 165.773.818,91 80,065 

Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica 43.990.585,51 19,579 40.601.938,32 19,610 

Manutenção de Ações do Transporte Escolar 637.249,59 0,284 637.249,59 0,308 

Constr. Ampl. e Reforma de Unid. Ed. Infantil 27.881.49 0,012 27.881.49 0,013 

Aquisição de Mobiliário, Veíc. e Equipamentos  7.800,00 0,003 7.800,00 0,004 

Total 224.678.994,75 100,00 207.048.688,31 100,00 

Fonte: Demonstrativo da Despesa Orçamentária Paga – Período 01/01/2017 a 31/12/2017 (Semed/PMS).  

 

Pelos dados contidos nessa tabela, se verifica que em 2017 o orçamento do Fundeb foi 

consumido quase que integralmente com o pagamento da folha de pessoal, sendo a folha de 

pagamento do pessoal docente responsável por cerca de 80% das despesas liquidadas e pagas, 

e a folha do pessoal de apoio administrativo (incluída na rubrica Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica) representou um pouco mais de 19% das despesas 

liquidadas e pagas. As demais despesas, que representam menos de 1% do total, são relativas 

ao transporte escolar, aquisição de mobiliário, construção e reforma de escolas, etc. 

 

Face à relevância e importância das despesas com pessoal (tanto do magistério como do apoio 

administrativo) na execução das despesas da educação básica, efetuou-se exame qualitativo e 

quantitativo do quadro de pessoal cujos pagamentos são financiados com os recursos do 

Fundeb, usando-se a folha de pagamento do mês de setembro de 2017 como referência na 

análise. O resultado do levantamento está demonstrado na tabela seguinte e, em seguida, a 

análise pertinente ao tema. 

 

Tabela – Quantidade de pessoal da folha de pagamento do Fundeb do mês de setembro/2017 

Nº da 

Folha 
Título / Descrição da Folha Regime Qtd. 

043  PROF. EJA - EFETIVOS - ZONA URBANA EFETIVO 10 

050  PROF. FUNDAMENTAL - EFETIVOS - ZONA URBANA EFETIVO 664 



 

 

Nº da 

Folha 
Título / Descrição da Folha Regime Qtd. 

080  APOIO FUNDAMENTAL - EFETIVOS - ZONA URBANA EFETIVO 212 

228  PROF. EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - ZONA URBANA EFETIVO 118 

336  APOIO EDUC INFANTIL CRECHE - EFETIVOS - ZONA URBANA EFETIVO 43 

391  PROF. S/H ATIV., DIRETOR, VICE, COORD. - EFET. - Z. URBANA EFETIVO 63 

419  PROF. EFETIVOS READAPTADOS - ZONA URBANA EFETIVO 28 

421  PROF. FUNDAMENTAL - EFETIVOS - ZONA RURAL EFETIVO 351 

424  PROF. S/HORA ATIV., DIRET., VICE, COORD. - EFET. - Z. RURAL EFETIVO 58 

425  APOIO FUNDAMENTAL - EFETIVOS - ZONA RURAL EFETIVO 310 

426  PROF. EJA - EFETIVOS - ZONA RURAL EFETIVO 1 

427  PROF. EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - ZONA RURAL EFETIVO 74 

437  PROF. EFETIVOS READAPTADOS - ZONA URBANA (NOVOS) EFETIVO 3 

439  PROF. EFETIVOS READAPTADOS - ZONA RURAL EFETIVO 3 

-  SUBTOTAL EFETIVOS - 1.938 

052  APOIO FUNDAMENTAL - 83/88 - ZONA URBANA ESTÁVEL 16 

057  PROF. 83/88 - ZONA URBANA ESTÁVEL 23 

345  PROF. S/HORA ATIV. - 83/88 - ZONA URBANA ESTÁVEL 2 

355  PROF., DIRETOR, VICE - 83/88 - ZONA URBANA ESTÁVEL 3 

423  PROF., DIRETOR, VICE - 83/88 - ZONA RURAL ESTÁVEL 2 

431  PROF. 83/88 - ZONA RURAL ESTÁVEL 18 

434  APOIO FUNDAMENTAL - 83/88 - ZONA RURAL ESTÁVEL 8 

438  PROF. 83/88 READAPTADOS - ZONA URBANA (NOVOS) ESTÁVEL 1 

-  SUBTOTAL NÃO CONCURSADOS ESTÁVEIS (1983/1988) - 73 

014  PROF. EJA - TEMPORÁRIOS - ZONA URBANA TEMPORÁRIO 8 

027  APOIO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS - ZONA URBANA TEMPORÁRIO 606 

045  PROF. EDUC INFANTIL CRECHE - TEMPORÁRIOS - Z. URBANA TEMPORÁRIO 310 

055  PROF. FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS - ZONA URBANA TEMPORÁRIO 458 

056  PROFESSOR TEMPORÁRIO - VÁRZEA TEMPORÁRIO 157 

157  APOIO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS - VÁRZEA TEMPORÁRIO 87 

335  APOIO EDUC INFANTIL CRECHE - TEMPORÁRIOS - Z. URBANA TEMPORÁRIO 287 

354  DIRETOR, VICE, COORD. - TEMPORÁRIOS - ZONA URBANA TEMPORÁRIO 86 

392  PROF. S/HORA ATIV. - TEMPORÁRIOS - ZONA URBANA TEMPORÁRIO 64 

422  DIRETOR, VICE, COORD. - TEMPORÁRIOS - ZONA RURAL TEMPORÁRIO 89 

428  PROF. EDUC INFANTIL CRECHE - TEMPORÁRIOS - Z. RURAL TEMPORÁRIO 147 

429  PROFESSOR TEMPORÁRIO - ZONA RURAL TEMPORÁRIO 945 

432  PROF. S/HORA ATIV. - TEMPORÁRIOS - ZONA RURAL TEMPORÁRIO 24 

433  APOIO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS - ZONA RURAL TEMPORÁRIO 836 

435  APOIO EDUC INFANTIL CRECHE - TEMPORÁRIOS - Z. RURAL TEMPORÁRIO 51 

458  PROF. EJA - TEMPORÁRIOS - ZONA RURAL TEMPORÁRIO 2 



 

 

Nº da 

Folha 
Título / Descrição da Folha Regime Qtd. 

-  SUBTOTAL TEMPORÁRIOS - 4.157 

-  TOTAL GERAL - 6.168 

Fonte: Folha de Pagamento do Fundeb ref. mês de setembro/2017 (Semed/PMS). 

 

A tabela seguinte sintetiza os dados do quadro de pessoal, por regime jurídico de contratação 

e por macrofunção. 

 
 Tabela – Resumo do quadro de pessoal da educação básica municipal em setembro/2017   

Regime Jurídico 
Quantidade de Servidores – Por Macrofunção Part. 

% Magistério Apoio Adm. Total 

Servidores Efetivos 1.373 565 1.938 31,42 

Servidores Estáveis (1983/1988) 49 24 73 1,18 

Servidores Temporários 2.290 1.867 4.157 67,40 

Total 3.712 2.456 6.168 100,00 

Fonte: Folha de Pagamento do Fundeb ref. mês de setembro/2017 (Semed/PMS). 
 

De imediato, verifica-se na tabela supra que cerca de dois terços do total de servidores da 

educação básica da Prefeitura Municipal de Santarém/PA é composto por servidores 

temporários, sendo que a maior quantidade de temporários são servidores do magistério 

público municipal. 

 

Destaca-se que o servidor temporário não dispõe de todas as garantias e vantagens auferidas 

pelos servidores efetivos, inclusive financeiras e quanto à estabilidade no serviço público e, 

no caso específico dos temporários do magistério, não são alcançados pelas políticas de 

valorização insculpidas no Plano de Carreira e Remuneração do Magistério (Lei Municipal nº 

17.246/2002 e alterações posteriores). Isto posto, constata-se que a situação demonstrada na 

tabela não está aderente aos princípios que orientaram a criação do Fundeb e que ficaram 

expressamente delineados no Art. 2º da Lei nº 11.494/2007, que dispõe que “Os Fundos 

destinam-se à manutenção e ao desenvolvimento da educação básica pública e à valorização 

dos trabalhadores em educação, incluindo sua condigna remuneração [...]”. 

 

Além do mais, a elevada quantidade de trabalhadores temporários da educação básica pública, 

em número muito superior ao quantitativo de servidores efetivos, contradiz ao princípio 

basilar insculpido no ordenamento jurídico pátrio. Segundo mandamento constitucional 

inserido nos incisos II e IX do Art. 37 da Constituição Federal/1988, a investidura em cargo 

público se dará por meio de concurso público de provas, ou de provas e títulos, sendo 

permitida a contratação por tempo determinado apenas para atender a necessidade temporária 

de excepcional interesse público.  

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 423/2018–GAP/PMS, de 25 de junho de 2018, a Prefeitura Municipal 

de Santarém/PA a apresentou a seguinte manifestação: 

 

“Com os cumprimentos de estilo, e em atenção ao Relatório Preliminar produzido, vimos por 

meio deste, apresentar as seguintes informações:  

 

[...] 



 

 

 

Em relação item 2 (elevada quantidade de servidores temporários no quadro de pessoal da 

educação básica do município de Santarém/PA), temos a informação relatada que dão conta 

que o recurso do FUNDEB foi consumido quase totalmente com folha de pagamento, e que 

a maioria dos servidores são contratados temporariamente.   

  

Neste ponto em particular, temos a informar que visando dar maior transparência as 

contratações públicas, esta SEMED passou a contratar os servidores temporários através de 

Processo Seletivo Simplificado. Para tanto, publicou dois editais no ano de 2018, onde 

servidores passaram a ser contratados com base nos regramentos estabelecidos nestes editais.  

  

Paulatinamente a isso, existe uma tratativa para realização de concurso púbico em âmbito do 

Ministério Público e Justiça Estadual, onde a matéria está sendo discutida.  

  

Desta feita, o Município de Santarém não está inerte a esta situação, buscando formas de dar 

maior transparência as contratações públicas.” 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Quanto à manifestação apresentada pela Prefeitura Municipal para o fato apontado, não há 

justificativa a respeito da elevada quantidade de servidores temporários no exercício de 2017, 

haja vista que não são apresentados os motivos que ensejaram essa situação.  

 

Também não há informação a respeito da forma ou meio utilizado na contratação dos 

servidores temporários no exercício em comento, se mediante processo seletivo simplificado 

ou simplesmente por meio de contratação direta.   

 

Para o ano de 2018, a Prefeitura Municipal informa que os servidores temporários passaram 

a ser contratados mediante Processo Seletivo Simplificado, e que existem tratativas em 

andamento no âmbito do Ministério Público e Justiça Estadual para a realização de concurso 

público. 

 

Entretanto, a situação dos servidores temporários na educação básica do município ainda não 

está plenamente equacionada, em que pese as providências informadas pela Prefeitura 

Municipal de Santarém/PA. Isto porque uma das providências adotadas, a contratação de 

servidores mediante processo seletivo simplificado, resolve um aspecto da questão, que é a de 

propiciar mais transparência ao processo e proporcionar isonomia aos interessados. Porém, 

permanece a questão de que os temporários do magistério continuam à margem do Plano de 

Carreira e Remuneração do Magistério; portanto, não têm acesso as garantias e vantagens que 

são auferidas aos servidores efetivos da carreira. 

 

A outra providência informada pelo gestor municipal diz respeito a tratativa em andamento 

com o Ministério Público e Justiça, com vistas à realização de concurso público. No entanto, 

a Prefeitura Municipal de Santarém/PA não traz informações sobre resultados já alcançados 

ou negociados em tal discussão, ou sobre negociação em torno de metas, prazos, cargos e 

quantitativos de vagas a serem ofertadas, ainda que estimadas, de maneira que a solução para 

a situação do elevado quantitativo de servidores temporários não foi plenamente esclarecida 

pelo gestor municipal. 

 



 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.3. Servidores temporários cujas folhas de frequência não foram localizadas nas 

escolas selecionadas pela fiscalização. 
 

Fato 
 

Os servidores contratados no regime de trabalho por tempo determinado, os chamados 

temporários, representam 67,40% do total de servidores municipais vinculados à folha de 

pagamento do Fundeb (base: setembro/2017), conforme demonstrado na tabela seguinte.  

 
Tabela – Resumo do quadro de pessoal da educação básica municipal em setembro/2017   

Regime Jurídico 
Quantidade de Servidores – Por Macrofunção Part. %    

(total)  Magistério Apoio Adm. Total 

Servidores Efetivos 1.373 565 1.938 31,42 

Servidores Estáveis (1983/1988) 49 24 73 1,18 

Servidores Temporários 2.290 1.867 4.157 67,40 

Total 3.712 2.456 6.168 100,00 

Fonte: Folha de Pagamento do Fundeb ref. mês de setembro/2017 (Semed/PMS). 
 

Face à relevância do quantitativo de servidores temporários, realizou-se testes amostrais sobre 

a frequência do pessoal temporário, tendo em vista que a folha de ponto ou lista de frequência 

pode ser um indicativo da efetiva utilização desses servidores em ações de manutenção e 

desenvolvimento da educação básica pública. 

 

Utilizou-se amostra do tipo aleatória, não probabilística, que foi aplicada sobre o segmento de 

servidores temporários administrativos, com 1.867 trabalhadores que representam 76,02% do 

universo de 2.456 profissionais (efetivos, estáveis 1983/1988 e temporários) alocados na folha 

de pagamento dos servidores do apoio administrativo do Fundeb.       

 

Do subconjunto de 1.867 servidores temporários do apoio administrativo foram selecionados 

321 servidores alocados nas seguintes folhas de pagamento, conforme terminologia utilizada 

pela Secretaria Municipal de Educação de Santarém/PA (Semed/PMS): i) Folha 027 – Apoio 

Fundamental – Temporários – Zona Urbana; ii) Folha 335 – Apoio Educação Infantil Creche 

– Temporários – Zona Urbana; e iii) Folha 354 – Diretor, Vice, Coordenador – Temporários 

– Zona Urbana.         

 

A tabela seguinte demonstra a distribuição da amostra, por folha de pagamento selecionada. 

 
Tabela – Quantitativo de servidores temporários da amostra (por folha de pagamento selecionada) 

 Folha de pagamento selecionada 
Quant. total 

da folha (a) 

Quant. da 

amostra (b) 

% 

(b/a) 

Folha 027 – Apoio Fund. – Temporários – Zona Urbana 606 187 30,86 

Folha 335 – Apoio Educ. Inf. Creche – Temp. – Z. Urbana 287 114 39,72 

Folha 354 – Diretor, Vice, Coord. – Temp. – Zona Urbana 86 20 23,26 

Total 979 321 32,79 

 Fonte (a): Folha de Pagamento do Fundeb ref. mês de setembro/2017 (Semed/PMS).  

 

Resumidamente, a amostra foi estratificada da seguinte maneira: 

 

a) Total servidores do Fundeb (efetivos + estáveis + temporários): 6.168 (100%); 

b) Total servidores temporários (magistério + apoio adm.): 4.157 (67,40% de “a”); 

c) Total servidores temporários apoio administrativo: 1.867 (44,91% de “b”); 



 

 

d) Total servidores temp. apoio adm. das folhas selecionadas: 979 (52,44% de “c”); 

e)  Total da amostra utilizada na análise da frequência: 321 (32,79% de “d”).  

 

O passo seguinte foi a escolha de 31 unidades escolares, do total de 85 escolas municipais 

situadas na zona urbana de Santarém/PA, e em seguida foram selecionados os 321 servidores 

temporários do apoio administrativo lotadas nas 31 escolas escolhidas. Delineado o escopo 

amostral, se procedeu ao exame das folhas de frequência dos servidores temporários 

administrativos selecionados. A distribuição da amostra por escola selecionada está 

demonstrada na tabela seguinte.  

 
Tabela – Quantitativo da amostra de servidores temporários do apoio administrativo (por folha/escola)  

SEQ. Nome da Escola F. 027 F. 335 F. 354 Total 

01  CEMEI PAULO FREIRE 0 17 1 18 

02  EMEF BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 10 0 0 10 

03  EMEF DEPUTADO UBALDO CORREA 13 0 2 15 

04  EMEF DOM FLORIANO 11 0 1 12 

05  EMEF ESTER FERREIRA 10 0 0 10 

06  EMEF DR. EVERALDO DE SOUSA MARTINS 10 0 0 10 

07  EMEF FREI FABIANO MERZ 12 0 1 13 

08  EMEF FREI JUVENAL 8 0 0 8 

09  EMEF HAROLDO VELOSO 15 0 1 16 

10  EMEF HELENA LISBOA DE MATOS 17 0 1 18 

11  EMEF MAGALHÃES BARATA 7 0 1 8 

12  EMEF PADRE MANUEL 6 0 1 7 

13  EMEF PRINCESA ISABEL 14 0 1 15 

14  EMEF RAIMUNDA DE LIRA MAIA 5 0 0 5 

15  EMEF ROTARY 8 0 0 8 

16  EMEI SANTO ANDRÉ 19 0 1 20 

17  EMEF SÉRGIO LUÍS HENN 9 0 1 10 

18  EMEF UNIÃO LIBERTADORA 7 0 0 7 

19  EMEF MAESTRO WILSON DA FONSECA 6 0 1 7 

20  EMEI PRAINHA 0 10 1 11 

21  EMEI SANTARENZINHO 0 16 0 16 

22  EMEI URUARÁ 0 8 1 9 

23  UMEI DO CARANAZAL 0 10 0 10 

24  UMEI DA ESPERANÇA 0 10 1 11 

25  UMEI DA INTERVENTORIA 0 7 1 8 

26  UMEI NOSSA SRA. PERPÉTUO SOCORRO 0 9 0 9 

27  UMEI DA NOVA REPÚBLICA 0 11 1 12 

28  UMEI SANTA BÁRBARA 0 8 1 9 

29  UMEI DO URUMARI 0 8 1 9 

30  CEMEI ADEMARO DA SILVA NUNES (*) 0 0 0 0 

31  EMEF PROFESSORA HILDA MOTA (*) 0 0 0 0 

- TOTAL GERAL 187 114 20 321 

Fonte: Servidores selecionados com base na Fopag do Fundeb ref. mês de setembro/2017 (Semed/PMS).  

(*) não foram encontrados servidores dessas escolas nas folhas de pagamento selecionadas. 



 

 

 

Foram examinadas as frequências relativamente aos meses de maio e setembro do ano letivo 

de 2017, cujas folhas de ponto foram encaminhadas pela Secretaria Municipal de Educação - 

Semed.  

 

Registre-se que a Semed não disponibilizou as folhas de ponto das seguintes unidades 

escolares: EMEF Padre Manuel (7 servidores selecionados), EMEF Helena Lisboa de Matos 

(18 servidores) e EMEF Deputado Ubaldo Correa (15 servidores selecionados), de maneira 

que não foi possível se efetuar a análise da frequência de 40 servidores temporários do apoio 

administrativo do Fundeb. 

 

Nas análises das folhas de frequência que foram encaminhadas pela Semed durante os 

trabalhos de campo da fiscalização, não foram localizadas folhas de 75 servidores, sendo 

identificadas três tipos de ocorrências, conforme segue: 

 

a) 51 servidores temporários do apoio administrativo do Fundeb cujas folhas de ponto, tanto 

de maio como de setembro do ano letivo de 2017, não foram localizadas pela equipe de 

fiscalização; 

 

b) Oito servidores temporários do apoio administrativo do Fundeb cujas folhas de ponto do 

mês de setembro de 2017 foram localizadas, porém as folhas de ponto de maio de 2017 não 

foram localizadas pela equipe de fiscalização; e 

 

c) Dezesseis servidores temporários do apoio administrativo do Fundeb cujas folhas de ponto 

do mês de maio de 2017 foram localizadas, porém as folhas de ponto de setembro de 2017 

não foram localizadas pela equipe de fiscalização. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 423/2018–GAP/PMS, de 25 de junho de 2018, a Prefeitura Municipal 

de Santarém/PA a apresentou a seguinte manifestação: 

 

“Com os cumprimentos de estilo, e em atenção ao Relatório Preliminar produzido, vimos por 

meio deste, apresentar as seguintes informações:  

 

[...] 

 

Por conseguinte, no item 3 (Servidores temporários cujas folhas de frequência não foram 

localizadas nas escolas selecionadas pela fiscalização), encaminhamos (Anexo) todas as 

folhas dos servidores mencionados, informando ainda, que tais informações devem estar 

arquivadas nas escolas que são responsáveis pela fiscalização da frequência dos servidores 

lotados em cada instituição.  

 

Via de regra, para pagamento do pessoal lotado nas escolas é precedida de informação do 

diretor da unidade escolar que atesta a frequência do servidor naquela unidade.”  

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 



 

 

Das 75 ocorrências identificadas em campo pela equipe de fiscalização, a Prefeitura Municipal 

de Santarém/PA não encaminhou em sua manifestação as folhas de frequência dos seguintes 

servidores temporários:   

 
Tabela – Servidores cujas folhas de ponto não foram localizadas nos meses de maio e setembro de 2017 

Seq. / Nome  Escola de Lotação Cargo 
Venc. 

Bruto 
Folha 

01 - A. C. C. P. EMEF BRIG EDUARDO GOMES AUX. ADMINISTRATIVO 937,00 F. 027 

02 - V. M. L. S. EMEF FREI FABIANO AUX. ADMINISTRATIVO 999,14 F. 027 

03 - Y. C. S. N. EMEF HAROLDO VELOSO VICE-DIRETORA 4.411,20 F. 354 

04 - I. G. S. EMEF HAROLDO VELOSO AUX. OPER. CONSERV. 937,00 F. 027 

05 - J. C. F. EMEI SANTO ANDRÉ VICE-DIRETORA 4.411,20 F. 354 

06 - A. L. B. M. EMEI SANTO ANDRÉ AUX. ADMINISTRATIVO 937,00 F. 027 

07 - E. C. C. EMEI SANTO ANDRÉ AUX. ADMINISTRATIVO 937,00 F. 027 

08 - E. N. B. A. EMEI SANTO ANDRÉ AUX. ADMINISTRATIVO 937,00 F. 027 

09 - J. P. S. EMEI SANTO ANDRÉ AUX. OPER. CONSERV. 937,00 F. 027 

10 - J. R. R. C. EMEI SANTO ANDRÉ AUX. ADMINISTRATIVO 937,00 F. 027 

11 - M. P. S. EMEI SANTO ANDRÉ AUX. OPER. CONSERV. 937,00 F. 027 

12 - R. R. O. EMEI SANTO ANDRÉ AUX. OPER. CONSERV. 937,00 F. 027 

13 - A. N. B. EMEI SANTARENZINHO AUX. ADMINISTRATIVO 937,00 F. 335 

14 - N. S. A. EMEI SANTARENZINHO AUX. OPER. CONSERV. 937,00 F. 335 

Valor total do vencimento bruto mensal - 20.128,54 - 

Fonte: Folhas de ponto dos meses de maio e setembro de 2017/Fopag Fundeb 2017/Semed/PMS. 
 

As situações em que persistem a ausência da folha de frequência são corroboradas com base 

na análise das folhas de ponto e documentação correlata encaminhada por meio do Ofício nº 

423/2018-GAP/PMS, onde se identificou as seguintes ocorrências, conforme o sequencial da 

tabela supra: 

 

Seq. 01: Em declaração datada de 21 de junho de 2018, o Diretor da EMEF Brigadeiro 

Eduardo Gomes informa à Semed que a servidora A. C. C. P. foi cedida para a Diocese, a 

partir de 14 de junho de 2017 até dezembro de 2017. 

 

Seq. 02: Por meio do Ofício nº 061/2018, de 26 de junho de 2018, a Diretora da EMEF Frei 

Fabiano Merz comunica à Semed que a servidora V. M. L. S. nunca fez parte do quadro de 

servidores dessa unidade de ensino municipal. 

 

Seq. 03 e 04: As folhas de frequência das servidoras Y. C. S. N. e I. G. S. não constam na 

remessa encaminhada pela Diretora da EMEF Haroldo Veloso por meio do Ofício nº 48/2018, 

de 25 de junho de 2018. 

 

Seq. 05 a 12: Por meio do Ofício nº 033/2018, de 23 de junho de 2018, a Coordenação da 

EMEI Santo André informa que os servidores listados na tabela não fizeram parte do quadro 

da unidade em 2017, de modo que não tem como informar a respeito da frequência solicitada. 

 

Seq. 13 e 14: Por meio dos Ofícios nº 020/2018 e 021/2018, ambos de 25 de junho de 2018, a 

EMEI Santarenzinho informa que as servidoras A. N. B e N. S. A não estavam lotadas nessa 

unidade escolar em 2017. 

 



 

 

Tendo em vista que não houve manifestação específica ou esclarecimentos da Prefeitura 

Municipal de Santarém/PA ou da Semed a respeito das ocorrências em comento, infere-se que 

a não localização das servidoras temporárias citadas na tabela supra, cujos vencimentos 

básicos importam um valor total mensal de R$ 20.128,54, representam despesas que não 

tiveram comprovadas sua aplicação em ações de manutenção e desenvolvimento da educação 

básica.  

 

Embora a análise da folha de pagamento tenha se restringido aos meses de maio e setembro 

de 2017, pode-se estimar que o valor potencial anual dispendido pelo Fundeb com o 

pagamento de servidores temporários não localizados nas escolas municipais, considerando-

se doze meses mais o pagamento do 13º salário, alcançaria a importância de R$ 261.671,02. 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.4. Realização de pregão em sua forma presencial, sem a comprovação da 

inviabilidade, devidamente justificada pela autoridade competente, da adoção de sua 

forma eletrônica. 
 

Fato 
 

Trata-se do exame dos processos administrativos nº 001/2017 e nº 039/2017, cujas despesas 

foram financiadas – total ou parcialmente – com recursos do Fundeb. O primeiro processo se 

refere ao Pregão Presencial nº 003/2017, cujo objeto foi a aquisição de combustíveis, 

derivados e gás liquefeito de petróleo (GLP) em vasilhames, para atender as necessidades da 

Secretaria Municipal de Educação (Semed) e órgãos a ela vinculados. O processo seguinte diz 

respeito ao Pregão Presencial nº 008/2017, que teve como objeto a aquisição de pneus para os 

ônibus escolares e carros de apoio da Semed.   

 

Em análise aos referidos processos, constatou-se que os pregões foram realizados em sua 

forma presencial, em detrimento da utilização da forma eletrônica. Afinal, o pregão eletrônico 

proporciona maior competitividade ao certame, haja vista que a adoção da forma presencial 

tende a favorecer aquelas empresas localizadas na sede do município promotor da licitação.  

 

Frisa-se que a utilização do pregão em sua forma eletrônica é obrigatória, conforme dispõe o 

§1º. do art. 4º. do Decreto nº. 5.450/2005. De acordo com o referido dispositivo, somente nos 

casos de comprovada inviabilidade, devidamente justificada pela autoridade competente, é 

que poderá ser adotada a modalidade de pregão na forma presencial. Nos casos dos processos 

em comento, não se vislumbrou nos autos a existência dessa exigência legal dando amparo 

legal à adoção da modalidade de pregão presencial. 

   
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 423/2018–GAP/PMS, de 25 de junho de 2018, a Prefeitura Municipal 

de Santarém/PA apresentou a seguinte manifestação: 

 

“Com os cumprimentos de estilo, e em atenção ao Relatório Preliminar produzido, vimos por 

meio deste, apresentar as seguintes informações:  

 

[...] 

 



 

 

Já no item 4 (realização de pregão na sua forma presencial, sem a comprovação da 

inviabilidade devidamente justificada pela autoridade competente, da adoção de sua forma 

eletrônica).   

  

Considerando que, a intermitência (oscilação) e suspensão constante no serviço de rede de 

dados em Santarém não permite a utilização da rede por várias horas seguidas, como é o caso 

de um pregão eletrônico.  

   

O péssimo serviço de internet oferecido pelo município de Santarém inviabiliza o processo 

de pregão eletrônico que depende de uma rede de internet eficiente, motivo pelo qual esta 

secretaria utilizou o processo de pregão presencial. Para afirmar tal fato, foi instaurado no 

município de Santarém pelo Ministério Público Federal um inquérito civil nº 

1.23.002.000493/2013-31 com o objetivo de apurar eventual ato omissivo da Anatel quanto 

à fiscalização do serviço prestado pelas operadoras e provedoras de internet do município de 

Santarém, omissão esta que afeta a qualidade do serviço prestado na cidade. (Doc. Em anexo).  

  

Dessa forma, a não utilização do processo eletrônico ocorreu diante da falta de um suporte de 

rede de internet precário em Santarém, conforme documentos extraídos do Inquérito Civil 

acima mencionado.” 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Para justificar a não utilização de pregão eletrônico em suas licitações, a Prefeitura Municipal 

de Santarém/PA ampara seus argumentos na dificuldade de acesso à internet no município. 

Nesse sentido, a Prefeitura anexou à sua manifestação cópia de inquérito civil público 

instaurado em 13 de novembro de 2013 pela Procuradoria da República no Município de 

Santarém (PRM-STM), tendo como objeto apurar ato omissivo da Agência Nacional de 

Telecomunicações (ANATEL) quanto à fiscalização dos provedores de internet de 

Santarém/PA, em face de notícias relatando a má qualidade do serviço ofertado naquele 

município. 

 

Ainda que possa assistir razão à Prefeitura Municipal quanto à inconstância do sinal da 

internet no município, é preciso destacar que outros órgãos públicos sediados na cidade de 

Santarém/PA realizam certames licitatórios através do meio eletrônico a bastante tempo, a 

exemplo da Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária – Incra-SR e da Universidade Federal do Oeste do Pará – Ufopa, que executam 

Pregões Eletrônicos desde 2006 e 2010, respectivamente. 

 

Sendo assim, não parece razoável a justificativa apresentada pelo gestor, haja vista que nada 

impede à Prefeitura Municipal de Santarém/PA em buscar soluções tecnológicas que 

possibilitem o provimento de serviços de internet com qualidade suficiente para o atendimento 

de suas necessidades, dentre as quais se inclui a realização de licitações na forma eletrônica.    

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.5. Utilização de recursos do Fundeb no pagamento de despesas que não são 

vinculadas às ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica.  
 

Fato 
 



 

 

Em análise à documentação comprobatória da aplicação dos recursos do Fundeb pela 

Prefeitura Municipal de Santarém/PA no exercício de 2017, identificou-se pagamento de 

despesa que não é vinculada às ações de desenvolvimento e manutenção da educação básica, 

sendo, portanto, despesa incompatível com as finalidades do Fundo.  

Essa despesa totalizou no período examinado o valor de R$ 26.254,72, conforme demonstrado 

na tabela seguinte: 

Tabela – Pagamento de despesa que não é elegível pela legislação do Fundeb 

OP (nº) Data Valor  Favorecido Motivo 

RP (1) 13/02/2017 26.254,72 
CIEE 

(61.600.839/0001-55) 

Programa de estágio estudantes 

ensino superior, ref. mês 12/2016. 

Total 26.254,72 - - 

Fonte: Diário Contábil da conta nº 00000035-9 (Caixa) e Prestações de Contas do Fundeb/Semed/PMS. 

(1) Restos a Pagar (Nota de Empenho nº 20162227). 

 

A despesa citada não se coaduna com as ações de manutenção e desenvolvimento do ensino 

básico conceituadas na Lei nº. 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), e tampouco encontra amparo na Lei nº 11.494/2007 (Lei do Fundeb), razão pela qual 

o pagamento efetuado pela Prefeitura Municipal se encontra em discordância com o 

ordenamento que regulamenta o Fundo. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 423/2018–GAP/PMS, de 25 de junho de 2018, a Prefeitura Municipal 

de Santarém/PA a apresentou a seguinte manifestação: 

 

“Com os cumprimentos de estilo, e em atenção ao Relatório Preliminar produzido, vimos por 

meio deste, apresentar as seguintes informações:  

 

[...] 

 

Por fim, no item 5 (utilização de recursos do FUNDEB no pagamento de despesas que não 

são vinculadas às ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica). Após análise 

das informações levantadas temos a informar que os 06 (seis) pagamentos feitos no dia 

21/11/2017 totalizam R$ 13.475,54 (treze mil quatrocentos e setenta e cinco reais e cinquenta 

e quatro centavos), que os 03 (três) pagamentos feitos no dia 24/11/2017 totalizam R$ 

20.746,71 (vinte mil setecentos e quarenta e seis reais e setenta e um centavos), que os 05 

(cinco) pagamentos feitos no dia 26/12/2017 totalizam R$ 36.777,53 (trinta e seis mil 

setecentos e setenta e sete reais e cinquenta e três centavos) e que os 12 (doze) pagamentos 

feitos no dia 28/12/2017 totalizam R$ 171.768,29 (cento e setenta e um mil setecentos e 

sessenta e oito reais e vinte e nove centavos) sendo que todos os valores correspondentes a 

estes pagamentos foram devidamente transferidos para conta corrente pagadora no dia da 

efetivação do pagamento, conforme extratos/ comprovantes em anexo.” 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A justificativa apresentada pela Prefeitura Municipal de Santarém/PA diz respeito aos 

pagamentos efetuados ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), relativos a juros por 



 

 

atraso no recolhimento da contribuição previdenciária. Esses pagamentos foram citados no 

relatório preliminar e suprimidos da tabela de despesas inelegíveis desta versão definitiva do 

relatório de fiscalização, tendo em vista que a Prefeitura Municipal comprovou que os 

pagamentos dessas despesas foram efetuados com recursos próprios do município, conforme 

extratos bancários anexados à sua manifestação. 

 

Quanto ao pagamento da despesa com programa de estágio de estudantes do ensino superior, 

relativamente ao mês de dezembro de 2016, a Prefeitura Municipal não se manifestou a 

respeito dessa impropriedade.  

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

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 órgãos de defesa do Estado.  

 

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

efetividade do Programa/Ação fiscalizado: 

 

- Elevada quantidade de servidores temporários no quadro de pessoal da educação básica do 

município de Santarém/PA. 

 

- Servidores temporários cujas folhas de frequência não foram localizadas nas escolas 

selecionadas pela fiscalização.  

 

- Realização de pregão em sua forma presencial, sem a comprovação da inviabilidade, 

devidamente justificada pela autoridade competente, da adoção de sua forma eletrônica. 

 

- Utilização de recursos do Fundeb no pagamento de despesas que não são vinculadas às ações 

de manutenção e desenvolvimento da educação básica. 

 
 

 



 

 

Ordem de Serviço: 201800681 

Município/UF: Santarém/PA 

Órgão: MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL 

Instrumento de Transferência: Fundo a Fundo ou Concessão - 690998 

Unidade Examinada: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM  

Montante de Recursos Financeiros: R$ 72.103.595,26 

 

1. Introdução 

 

Trata-se de fiscalização realizada na Prefeitura Municipal de Santarém - PMS, com o objetivo 

de verificar a regularidade do repasse por transferência obrigatória do governo federal (SIAFI 

nº 690998), que tem como objeto a “Elaboração de Projetos e Construção de 1.640 Metros do 

Muro de Contenção, Implantação de seis Pieres e Construção de duas Casas de Bombas na 

orla fluvial da cidade de Santarém, Estado do Pará”. 

 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 16 a 27 de abril de 2018 sobre a 

aplicação dos recursos do programa 06182204083480001 - Gestão de Riscos e de Desastres / 

Apoio a Obras Preventivas de Desastres, no município de Santarém/PA. 

 

O montante de recursos envolvidos é de R$ 72.103.595,26, tendo sido realizadas análises por 

amostragem nos projetos de engenharia, orçamentos, boletins de medição e documentos 

correlatos, inclusive os do processo licitatório, além da inspeção física dos serviços 

executados. 

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. 

2.1.1. INFORMAÇÕES GERAIS 
 

Fato 
 

A necessidade da execução emergencial da obra de recuperação do Cais/Estrutura de 

Contenção na frente da cidade de Santarém/PA deveu-se ao rompimento da rede de drenagem 

com diâmetro de 800mm existente na orla, ocorrido em 24 de dezembro de 2016, que 

provocou cisalhamento do solo de arrimo e colapso de parte da estrutura de contenção da orla 

da cidade, conforme registrado no “Laudo Técnico nº 001/2017-SEMINFRA”, de 4 de janeiro 

de 2017. 

 



 

 

A Prefeitura Municipal de Santarém/PA - PMS encaminhou ao Ministério da Integração 

Nacional o referido Laudo Técnico acompanhado da respectiva Planilha Orçamentária, 

através do Ofício nº 100/2017/GAB/SEMINFRA, de 15 de fevereiro de 2017, no qual 

solicitou a concessão de recursos para as obras de recuperação emergencial da orla da cidade. 

 

O Plano de Trabalho, de 15 de março de 2017, apresentado inicialmente pela PMS, teve como 

objeto a construção de 1.640 metros de muro de contenção com implantação de seis píers, 

com 110 metros de comprimento cada, localizados em pontos estratégicos, com capacidade 

para receber a atracação de até 400 pequenas embarcações e a construção de 2 casas de bombas 

para evitar e reduzir riscos de desastres à população, de acordo com as metas a seguir 

identificadas: 

 
Quadro – Metas do Plano de Trabalho encaminhado para o MI. 

Item Meta Dimensão Unidade Valor (R$) 

1 Muro de Contenção 1.640 m 54.885.446,48 

2 Piers 6 un 18.339.717,48 

3 Casa de Bomba 2 un 2.431.036.04 

 Total (R$) 75.656.203,96 

Fonte: Plano de Trabalho encaminhado pela PMS ao MI. 

 

O Ministério da Integração Nacional - MI, através da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa 

Civil – SEDEC emitiu o Relatório de Visita Técnica nº 2017 002 RTV DMD JMM (Processo 

nº 59020.000101/2017-41), de 30 de março de 2017, que atestou a vulnerabilidade da 

infraestrutura existente e da população residente e usuária do entorno da orla, além de 

considerar sua exposição às ameaças de inundação sazonais e o rompimento da estrutura do 

cais pelo seu uso inadequado à ancoragem de embarcações. Ressaltou, ainda, o fato do cais 

de contenção existente já estar comprometido em sua estrutura e funcionalidade. O referido 

Relatório concluiu pela adequabilidade das metas apresentadas pela PMS. 

 

O MI emitiu, ainda, o Parecer nº 72/2017/SIH/DPE/CGEES (0495382), de 30 de março de 

2017, favorável à realização das metas propostas no Plano de Trabalho nº 0495366 e Relatório 

de Diagnóstico nº 0495378. 

 

Por meio da Portaria MI nº 561, de 25 de outubro de 2017 (Publicação no DOU em 

26/10/2017), foi aprovado o valor de R$ 72.103.595,26 e autorizado o empenho e 

transferência dos recursos ao Município de Santarém/PA, conforme a seguir discriminado: 

 
Quadro – Empenho de recursos para execução do Plano de Trabalho integrante do Processo nº 

59020.000101/2017-41. 

Item Empenho Data Valor (R$) 

1 2017NE000239 11/09/2017 17.320743,89 

2 2017NE000286 23/10/2017 4.310.334,69 

3 2017NE000553 27/12/2017 50.472.516,68 

 Total dos Recursos Aprovados e Empenhados 72.103.595,26 

Fonte: Portaria MI nº 561, de 25 de outubro de 2017 e Notas de Empenho. 

 

De acordo com a Ordem Bancária nº 2017OB800416, de 1 de novembro de 2017, foram 

transferidos à Prefeitura Municipal de Santarém/PA o montante de R$ 21.631.078,58. 

 

Para a consecução dos objetivos/metas aprovadas pelo MI, a PMS realizou a licitação RDC 

Nº 001/2017 – SEMINFRA, tendo como vencedora do certame a Construtora Mello de 

Azevedo S.A. (CNPJ nº 17.154.899/0001-08) com o valor total ajustado de R$ 72.103.595,26. 



 

 

 

O Contrato nº 030/2017-SEMINFRA foi assinado em 28 de agosto de 2017 e teve como objeto 

a “Elaboração de Projetos e Construção de 1.640 metros do Muro de Contenção, Implantação 

de 6 (seis) Píeres e Construção de 2 (duas) Casas de Bombas na Orla Fluvial da Cidade de 

Santarém/PA”, cujo regime de execução foi de “Contratação Integrada”. O prazo de execução 

ficou estabelecido em oito meses consecutivos, contados a partir da Ordem de Serviço Inicial, 

e o prazo de vigência em 12 meses consecutivos, contados a partir da assinatura do Contrato. 

 

A Ordem de Serviço nº 008/2017 que autorizou o início da execução da obra foi emitida pela 

PMS em 05 de setembro de 2017. 

 

Por meio do Termo de Apostilamento, firmado em 06 de outubro de 2017, foi alterado o prazo 

de vigência do referido Contrato, passando o mesmo de 12 para 13 meses, contados a partir 

da assinatura do Contrato. 

 

Até a data de 24 de maio de 2018, foram efetuadas as seguintes medições e realizados os 

seguintes pagamentos: 

 
Quadro – Medições e Pagamentos Efetuados 

Item 

Boletins 

de 

Medição 

Período Valor (R$) NFS-e Data 
Data do 

Pagamento 

1 BM nº 1 05/09 a 30/11/2017 716.893,67 2017/104 19/12/2017 22/12/2017 

2 BM nº 2 01/12 a 22/12/2017 1.991.112,23 2017/110 22/12/2017 28/12/2017 

3 BM nº 3 23/12/2017 a 31/01/2018 5.959.051,81 2018/6 05/02/2018 07/02/2018 

4 BM nº 4 01/02 a 28/02/2018 12.964.020,87 2018/11 12/03/2018 13/03/2018 

5 BM nº 5 01 a 31/03/2018 1.879.199,12 2018/25 22/05/2018 24/05/2018 

6 BM nº 6 * * 2018/26 22/05/2018 24/05/2018 

Total dos Pagamentos Efetuados (R$) 23.510.277,70    
Fonte: Boletins de Medições e Notas Fiscais emitidos. 

*Não foi incluído nas análises efetuadas. 

 

Considerando tratar-se a Secretaria Federal de Controle Interno do Ministério da 

Transparência e Controladoria-Geral da União-SFC/CGU – na forma do Acórdão nº 

1.171/2017-TCU-Plenário (TC-011.759/2016-0) – em 3ª linha de defesa da Secretaria 

Nacional de Proteção e Defesa Civil-SEDEC/MI, para os fins do item 15 do Anexo à IN/SFC-

CGU nº 3, de 09/06/2017, especificamente quanto ao “aprimoramento das políticas públicas 

e a atuação das organizações que as gerenciam”, e após entendimentos técnicos com equipe 

da Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de Integração Nacional e Meio Ambiente-

CGIMA/DI/SFC-CGU, em Brasília-DF, seria de bom alvitre que o Exmº Senhor Ministro de 

Estado da Integração Nacional-MI, respeitado o princípio da reserva da administração, 

consultasse o Egrégio Plenário do Tribunal de Contas da União, na esteira do permissivo do 

inc. XVII e § 2º do art. 1º da Lei nº 8.443, de 16/07/1992, c/c o inc. VI do 264 da 

Resolução/TCU nº 246, de 30/11/2011, sobre dois aspectos muito importantes, quais sejam: 

 

a) diante da imprecisão dos subitens 9.1.1 a 9.1.9 e item 9.2 do Acórdão nº 

1.977/2013-TCU-Plenário (TC-044.312/2012-1, D.O.U. de 05/08/2013, S. 1, 

ps. 102 e 103), consulta, em tese (e não sobre caso concreto), sobre o que, de 

fato, aplicar-se-ia ao Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), 

contratação integrada, de que trata o inc. V do art. 8º da Lei nº 12.462, de 

04/08/2011, de modo a definir-se, com meridiana clareza, os limites técnicos 



 

 

de atuação de futuras ações de acompanhamento/fiscalização/auditoria “in 

loco” por parte de servidores públicos federais das três linhas de defesa do MI, 

com proveito para auditores federais do próprio Tribunal de Contas da União, 

inclusive; e 

 

b) consulta se a Corte de Contas – à vista da Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012, 

da Lei nº 12.340, de 1º de dezembro de 2010, e alterações posteriores, do 

Decreto nº 7.257, de 4 de agosto de 2010, e do item 9.2 do Acórdão nº 

2.725/2016-TCU-Plenário (TC-024.950/2014-9) – entende como possível o 

regime de contratação integrada (RDC), previsto no caput do art. 24 da 

Portaria/MI nº 624, de 23/11/2017 (DOU de 24/11/2017, S. 1, ps. 66 a 68), em: 

b.1) obras e serviços de engenharia de prevenção em áreas de riscos de 

desastres; b.2) obras e serviços de engenharia de recuperação em áreas 

atingidas por desastres. 
 

  
##/Fato## 

2.1.2. Restrição aos trabalhos de fiscalização, em decorrência da disponibilização 

intempestiva e parcial dos documentos solicitados. 
 

Fato 
 

Na data de 20 de março de 2018 a CGU encaminhou à Prefeitura Municipal de Santarém/PA 

– PMS “Solicitação de Fiscalização Prévia” na qual consta o pedido de disponibilização do 

“Processo Licitatório” (item 1) e “Projeto de Engenharia Completo” (item 4). O prazo 

especificado para o atendimento da referida solicitação foi o dia 23 de março de 2018. 

Destaca-se que no processo licitatório deve constar, obrigatoriamente, o projeto básico 

composto dos elementos técnicos necessários e suficientes que subsidiaram a definição dos 

quantitativos dos serviços integrantes da planilha orçamentária da licitação (RDC Nº 001/2017 

– SEMINFRA), e respectiva memória de cálculo, utilizados para a definição do preço base e 

do preço de referência do Contrato nº 030/2017-SEMINFRA.  

Registra-se que, em 27 de março de 2018, foi encaminhada por e-mail a 1ª parte da 

documentação, composta por documentos incompletos referentes ao processo licitatório, tais 

como, edital, cronograma físico-financeiro, plano de trabalho, composição do BDI e Encargos 

Sociais, Atas de Abertura e da Proposta Revisada, Termos de Adjudicação e Homologação, 

Contrato e Comprovações de publicações. Conquanto, os projetos básico e executivo foram 

disponibilizados parcialmente. 

Somente nos dias 2 e 3 de abril de 2018 a Secretaria Municipal de Infraestrutura encaminhou 

por e-mail o complemento da documentação, restando ainda pendente a Planilha orçamentária 

da Obra de Muro de Contenção, ART’s, Especificação técnica e Memorial descritivo, plantas 

incompletas do projeto básico, tais como, Mapa Geral da Orla, Locação do pilar e placas pré-

moldadas, EC-343-003- Detalhamento dos Blocos de fundação, EC-343 005 a 011 referentes 

à Elevação do Muro; EC-343-014 – Armação dos blocos e placas de ancoragem; EC-343-016 

– Armação das Placas PL2 e PL3; EC-343-012 – Detalhamento das Placas de contenção PL 

1, 2 e 3; EC-343-013 – Detalhamento das Placas de ancoragem e atirantamento; EC-343-015 

– Armação da Placa de Ancoragem tipo B, Pilar Tipo, e Placa PL1; Plantas e Especificação 

Técnicas do Pier Flutuante. 



 

 

Tendo em vista a ausência do projeto básico completo e respectiva memória de cálculo, em 

20 de abril de 2018 foi solicitada à PMS a apresentação da documentação pendente, conforme 

Solicitação de Fiscalização nº 201800681/04, tendo como prazo de atendimento o dia 23 de 

abril de 2018. 

Ainda sem resposta, a Solicitação de Fiscalização nº 201800681/04 foi reiterada, em 25 de 

abril de 2018, com prazo de atendimento para o dia 26 de abril de 2018. 

Por meio do Ofício nº 235/218/PLAN/SEMINFRA, de 27 de abril de 2018, a PMS 

encaminhou à CGU arquivos complementares dos “Projetos de Engenharia”. Contudo, 

verificou-se pendências que foram novamente solicitadas por meio das Solicitações de 

Fiscalizações nº 201800681/07 e 08, de 4 e 10 de maio de 2018, respectivamente. 

Os principais documentos ausentes no processo disponibilizado e não atendidos pela PMS 

foram: 

- Projeto Básico: pranchas “Muro Pré-Moldado de Contenção – 2ª Parte” (Detalhe Trecho 

Tipo: H, M, N, S, T); 

- Projeto Básico: classificação dos Pilares de P179 a P398, quanto ao detalhamento dos tipos 

de Placas de Ancoragem e Tirantes utilizados; 

- Projeto Básico: estrutural (aço, fôrma e concreto) referente aos pilares P70 a P84, P98 a 

P117, P125 a P134 e P137 a P398 e respectiva memória de cálculo, e 

- Projeto Básico: de Placas dos tipos PL5 a PL 14 com quantitativos de armação de aços, área 

das formas e volume de concreto. 

A apresentação intempestiva da documentação técnica e a ausência de parte dos documentos, 

que subsidiaram a licitação RDC Nº 001/2017 – SEMINFRA e a contratação da execução da 

obra em questão (Contrato nº 030/2017-SEMINFRA), comprometeram o cronograma de 

análises da CGU e impactaram na redução do escopo previsto inicialmente para o trabalho. 

Pelo exposto, conclui-se que a PMS infringiu a Lei nº 10.180/2001, conforme a seguir 

indicado: 

“Art. 26. Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado aos servidores 

dos Sistemas de Contabilidade Federal e de Controle Interno do Poder Executivo Federal, 

no exercício das atribuições inerentes às atividades de registros contábeis, de auditoria, 

fiscalização e avaliação de gestão. 

§ 1o O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou 

obstáculo à atuação dos Sistemas de Contabilidade Federal e de Controle Interno, no 

desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade 

administrativa, civil e penal.” 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

A Prefeitura Municipal de Santarém – PMS apresentou manifestação através do Ofício nº 

421/GAB-PMS, de 25 de junho de 2018, conforme transcrição a seguir: 

 



 

 

“1. No item 2, segundo parágrafo, afirma que no processo licitatório deve constar, 

obrigatoriamente, o projeto básico composto dos elementos técnicos necessários e suficientes 

que subsidiaram a definição dos quantitativos dos serviços integrantes da planilha 

orçamentária da licitação.... 

 

“Em referência a tal constatação apresentada no Relatório Preliminar, temos que chamar a 

atenção de duas situações: 

 

a) primeira, que estamos diante de um regime Diferenciado de Contratação Integrado, onde 

o futuro contratado terá que apresentar o projeto da obra e posteriormente, realizar a sua 

execução; 

 

b) segunda, na Lei Federal no. 8.666/93 (Lei Geral de Licitações e Contratos 

Administrativos), o projeto básico era obrigação da Administração Pública e deveria 

acompanhar, imprescindivelmente, o documento de abertura do certame. Isso é constatado 

na determinação contida no art. 70, § 20, inciso 1, da Lei n° 8.666/93, não permitia que se 

fizesse qualquer licitação despida do mencionado projeto: "As obras e os serviços somente 

poderão ser licitados quando: 1 - houver projeto básico aprovado pela autoridade competente 

e disponível para exame dos interessados em participar do processo licitatório;". 

 

Por sua vez, no RDC, como visto, esta exigência foi dispensada quando se adotar o regime 

de contratação integrada, trazendo no art. 9º da Lei Nº. 12.462/2011, verbis 

 

Art. 9° Nas licitações de obras e serviços de engenharia, no âmbito do RDC, poderá ser 

utilizada a contratação integrada, desde que técnica e economicamente justificada. 

§1º A contratação integrada compreende a elaboração e o desenvolvimento dos projetos 

básico e executivo, a execução de obras e serviços de engenharia, a montagem, a realização 

de testes, a pré-operação e todas as demais operações necessárias e suficientes para a entrega 

final do objeto. (grifo e destaque nossos) 

 

Justifica-se a utilização do regime de contratação integrada no diploma citado: há situações 

em que a administração pública defronta-se com a necessidade de contratar a execução de 

obra ou serviço cujo delineamento pormenorizado não seja do domínio técnico suficiente da 

administração, mas o é de entidades empresariais atuantes no ramo do objeto da licitação. 

Daí conferir-se, nesse regime, margem maior de autonomia ao contratado para que este 

conceba soluções técnicas e/ou operacionais essenciais à satisfatória execução do objeto, 

desconhecidas da administração. Consoante se extrai do voto revisor do Acórdão n° 

1.388/2016 - Plenário, do Tribunal de Contas da União, trata-se de licitações em que há 

maior liberdade para as contratadas inovarem e buscarem a metodologia construtiva mais 

adequada à execução do objeto. Essa maior liberdade, poderá redundar que os licitantes 

vislumbrem alternativas com menores custos do que aquela eventualmente teria sido fixada 

no projeto básico. Esses menores custos, em um ambiente competitivo, deverão repercutir em 

propostas mais vantajosas para a Administração, privilegiando o princípio da 

economicidade. Ou seja, os impactos econômicos propiciados pelas maiores incertezas 

acerca do orçamento da obra quando da licitação podem ser contrabalanceadas pela 

possibilidade de o contratado buscar melhores soluções quando da execução contratual. 

 

O Egrégio TCU, já externou seu entendimento, quanto a diferença que envolve contratação 

integrada, a saber: 

 



 

 

Nas licitações realizadas sob a égide do RDC, com vistas à contratação integrada, cabe à 

Administração a elaboração de anteprojeto contendo as diretrizes para a confecção do 

projeto básico e executivo da obra. Como o projeto básico e o projeto executivo ficam a cargo 

da contratada, não se exige o detalhamento acurado no anteprojeto para os respectivos 

projetos básicos." Acórdão 1310/2013 - Plenário - 29/05/2013. 

 

Então, é importante notar que o Poder Público não abdica totalmente do planejamento. Aqui 

merece ser feita uma ressalva. A Lei Geral de Licitações previu que a necessidade de projeto 

básico seria aplicada a obras e serviços, sem especificar quais. O RDC, ao seu turno, deixou 

claro que este documento refere-se somente a obras e serviços de engenharia. Dessa forma, 

consideramos que a Lei n° 12.562/11 foi bem específica neste sentido, uma vez que o projeto 

básico justamente possui ligação intrínseca para com contratações envolvendo serviços de 

engenharia. 

 

Aliás, o RDC operou uma mudança em relação à Lei n° 8.666/93 (art. 6º), justamente no que 

se refere ao projeto básico. Na lei geral, era necessário que existisse projeto básico para 

todas as obras e serviços. Contudo, este documento só serve para projeto de engenharia, o 

que foi corrigido pelo RDC, sendo que este diploma ampliou a necessidade de se ter projeto 

básico para as questões envolvendo a preservação do meio ambiente. E trata-se de uma 

importante exigência, uma vez que em grandes projeto, tem por mote detalhar o objeto a ser 

licitado. Como tal tende a evitar, no futuro, os aditamentos. Retomando. 

 

É possível concluir que a intenção do legislador com a contratação integrada foi justamente 

eliminar uma das fases mais burocráticas da licitação: o planejamento da contratação. Com 

a adoção deste critério, o Poder Público passa este ônus a um mesmo particular, que terá de 

elaborar o projeto base e, após, executá-lo.  

 

Não é demais lembramos que, muitas vezes, o projeto básico prevê a inserção de certa espécie 

de material, mas, na hora da execução, percebe-se que é muito mais racional a adoção de 

outro tipo de matéria-prima. Estas situações geram toda a espécie de custo adicional, 

inseridos em aditivo contratual - prática visualizada não raramente nos contratos 

administrativos. Assim, o legislador detectou esta falha nas contratações que vinham 

ocorrendo, e quis repassar esta responsabilidade ao particular. O planejamento do Poder 

Público será mais "diminuto" e feito pelo anteprojeto de engenharia - art. 9º, § 2º, inciso l, 

da Lei n° 12.462/11.  

 

Demais disso, o administrador público, quando opta por utilizar a contratação integrada, 

deverá demonstrar que esta modelagem negocial é mais eficiente e vantajosa. Deverá ficar 

claro que este tipo de contratação representa uma solução técnica e economicamente mais 

viável do que as outras formas de avença.  

 

Desta forma e com todas as vênias, não se pode exigir determinadas condicionantes que não 

é cobrada pela lei especial (E no caso específico, a Lei 12.462/2011 é lei especial, sendo a 

Lei no. 8.666/93, lei geral), venha figurar como item obrigatório, posto que o regramento 

específico não exige. A aplicabilidade da lei geral só é oportunizado, quando ausente 

determinação na lei especial e quando as condicionantes da lei geral não for incompatível 

com os objetivos da lei especial. 

 

Não é possível exigir, pela imperiosa necessidade de ser respeitado o princípio da legalidade 

(art. 37, "caput", CF/88), condições que não é reclamada pela lei que instituiu o RDC.  



 

 

 

3. Sobre a negativa de prestar informações e entregar documentos solicitados, temos de 

informar que a forma de comunicação escolhida, no caso, as comunicações via e-mails, teve 

problemas de ordem técnicas, vez que, como se depreende pelas documentações que juntamos 

nesta oportunidade, onde fica demonstrada as remessas de arquivos com a documentação 

solicitada pelo técnico da AGU. A técnica da SEMINFRA, Dra. C. M., manteve contato com 

o engenheiro A., informando as condições da internet, quando demonstrava, a dificuldade de 

enviar as informações solicitadas, e por vezes os e-mails enviados voltava do e-mail da CGU, 

assim, foi disponibilizado o e-mail do engenheiro A., que, ainda assim, documentos estavam 

voltando ou o mesmo não estava conseguindo abrir.  

 

Abaixo, alguns registros da remessa de documentos via e-mail, sem sucesso: 

 

 
 

Desta forma, não ocorreu a desatenção pura e simples, de forma proposital ou dolosa, de 

desconsiderar as solicitações e cometimento, em tese, de ofensa à texto da Lei no. 

10.180/2001, mas a inconveniência decorreu de questões estranhas a vontade das partes.  

 

Oportuno relembrar, que posteriormente, foram ofertados inúmeros documentos, que 

permitiram a análise dos técnicos da AGIJ, portanto, não impediu que exercitasse as suas 

funções institucionais, devendo, data vênia, ser relevada esta situação, que, como dito, em 

momento algum, se desejou criar obstáculo para o exercício das atividades de fiscalização.”  

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

O fato da Lei nº 12.462/2011, no âmbito da contratação integrada, permitir a elaboração e o 

desenvolvimento dos projetos básico (ou anteprojeto) e executivo pelo contratado não 

significa que a administração pública não tenha que comprovar a compatibilidade dos 

quantitativos e preços estimados do projeto utilizado na licitação, os quais serviram de 

parâmetro para a contração da obra. Outrossim, reitera-se que foi utilizado como “anteprojeto” 

(mencionado pela CGU no fato como “projeto básico”), para licitação da obra em tela, um 

“projeto executivo” que foi efetivamente executado em fases anteriores da construção do muro 

de contenção, ou seja, não se trata de um projeto básico (ou anteprojeto) como impõe definir 

a PMS.  

 

Grande parte das alegações apresentadas fogem do ponto central apontado no fato, pois tratam 

de manifestação quanto à exigência de anteprojeto ou projeto básico, no âmbito da contratação 

através do RDC Integrado, para justificar inconsistências no orçamento base e 

superestimativas dos quantitativos contratados, fato este abordado no item 

“Superdimensionamento Parcial do Projeto Básico/Orçamento Base no montante de R$ 

5.567.924,82” deste relatório. 

 

Destaca-se, ainda, que as alegações postas a respeito da exigência de anteprojeto ou projeto 

básico retrocitada, contrariam as análises conclusivas constantes do Acórdão TCU nº 

2980/2015-P. 



 

 

 

Quanto ao ponto central do fato apontado, tem-se a seguinte análise: 

 

A afirmação de que “as comunicações via e-mails, teve problemas de ordem técnicas”, não 

suprem as pendências apontadas, visto que ocorreram no início das tratativas, antes da equipe 

de fiscalização da CGU chegar ao município de Santarém/PA. 

 

A afirmação de que foram juntadas remessas de arquivos, também, não supre as pendências 

documentais apontadas no fato, pois não constam na documentação, anexa à manifestação 

apresentada, as pranchas referentes ao projeto básico discriminadas no fato. Conquanto, ainda 

que as referidas pranchas tivessem sido apresentadas, não supriria a necessidade de 

atendimento ao cronograma estipulado, tendo em vista a intempestividade e oportunidade para 

o desenvolvimento do trabalho em campo, o que prejudicou a análise técnica efetuada.  
##/AnaliseControleInterno## 

 

 

2.2 Parte 2 

 

Nesta parte serão apresentadas as situações detectadas cuja competência primária para 

adoção de medidas corretivas pertence ao executor do recurso federal. 

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

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

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

ministeriais. Este Ministério não realizará o monitoramento isolado das providências 

saneadoras relacionadas a estas constatações. 

2.2.1. Existência de cláusulas restritivas à competitividade no Edital do RDC Presencial 

nº 001/2017 e inabilitação irregular de licitante que apresentou a proposta mais 

vantajosa para a Administração 
 

Fato 
 

Trata-se da verificação da legalidade do processo licitatório, com fulcro nas Leis 8.666/1993 

e 12.462/2011, na jurisprudência do Tribunal de Contas da União e na doutrina, referente ao 

RDC Presencial nº 001/2017 conduzido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura – 

SEMINFRA, cujo objeto foi a contratação integrada de empresa para elaboração de projetos 

e construção de 1.640 metros do muro de contenção, implantação de seis píeres e construção 

de duas casas de bombas na orla fluvial da cidade de Santarém/PA.  

O edital estabeleceu a abertura de sessão presencial para o dia 21 de junho de 2017, às 10:00 

horas. A sua divulgação foi realizada no endereço eletrônico da Prefeitura de Santarém na 

internet, assim como, as publicações ocorreram no Diário Oficial da União nº 94, no Diário 

Oficial do Estado do Pará nº 33376, no jornal de grande circulação estadual denominado 

Diário do Pará, todos de 18 de maio de 2017. A Comissão Permanente de Licitação foi 

nomeada por meio da Portaria nº 013/2017-SEMINFRA, de 8 de maio de 2017.  

Em análise aos autos do processo licitatório foram constatadas diversas irregularidades no 

transcurso do certame licitatório que restringiram a competitividade, além de prejudicar a 

concorrente que ofertou o melhor lance, conforme relatos a seguir:  



 

 

1) A Comissão Permanente de Licitação da SEMINFRA fez constar no Edital RDC Presencial 

nº 001/2017 exigências para habilitação de empresas que restringiram o caráter competitivo 

do certame, contrariando o estabelecido no artigo 3º, § 1º, Inciso I da Lei 8.666, de 21 de junho 

de 1993. 

Ressalta-se que cinco empresas retiraram o edital (Omega Serviços e Montagens Industriais 

Ltda, Paulitec Construções Ltda, HC Engenharia Ltda, Carmona Cabrera Construtora de 

Obras S/A, e Construtora Mello de Azevedo S/A). 

a) Exigência de tempo de experiência da Equipe Técnica ferindo o disposto no artigo 30, § 1º, 

inciso I e § 5º da Lei 8.666. 

As alíneas “b” e “c” da cláusula 8.8.1.8 – Qualificação da Equipe Técnica exigiram a 

comprovação de tempo de experiência por meio de atestados de entidades públicas ou 

privadas. 

Quadro: Cláusula 8.8.1.8, alíneas “b” e “c” do Edital RDC Presencial nº 001/2017 

 

 

Fonte: Edital RDC Presencial nº 001/2017. 

Conforme artigo 30, § 5º da Lei 8.666 é expressamente vedada a exigência de comprovação 

de atividade com limitação de tempo ou época, ou quaisquer outras não previstas em Lei. 

Há diversos julgados do TCU nesse sentido, como Acórdãos nos 473/2004 de 28 de abril de 

2004, 1.529/2006 de 23 de agosto de 2006, 1.978/2009 de 2 de setembro de 2009, 262/2014 

de 12 de fevereiro de 2014, 2.596/2016 de 11 de outubro de 2016, e 134/2017 de 1º de 

fevereiro de 2017, todos do Plenário. 

Ressalta-se que duas empresas, Carmona e Omega, questionaram a legalidade deste item do 

edital referente à qualificação da equipe técnica, pois estaria contrariando a jurisprudência do 

TCU e a doutrina, e por fim, solicitaram a impugnação da cláusula do edital. 

Quadro: Excerto do recurso da empresa Carmona Cabrera questionando a cláusula 

editalícia 



 

 

 
Fonte: Recurso encaminhado pela empresa Carmona Cabrera à CPL, em 12/06/2017 

Quadro: Excerto do e-mail encaminhado pela empresa Omega questionando a cláusula 

editalícia 

 



 

 

 
Fonte: e-mail encaminhado pela empresa Omega à Comissão Permanente de Licitação, em 13/06/2017 

Verificou-se que o Presidente da CPL, por meio de expediente datado de 14 de junho de 2017, 

não acolheu o recurso impetrado pela empresa Carmona Cabrera sob a argumentação de 

ausência de legitimidade em virtude da inexistência de documentos que comprovem o vínculo 

da pessoa que assinou a peça de impugnação com a empresa agravante. Assim como, pela 

inobservância de prazo máximo de cinco dias úteis entre a data de recebimento (13 de junho 

de 2017) e a data limite para impugnação que se encerrou em 21 de junho de 2017, devido ao 

feriado nacional do dia 15 de junho. 

O Presidente da CPL, por meio do expediente Nota de Esclarecimento nº 005 de 20 de junho 

de 2017, respondeu ao questionamento da empresa Omega conforme transcrição a seguir: 

“O Sr. M.R.F. encaminhou via e-mail solicitando esclarecimentos, no endereço estabelecido 

no edital, na data de hoje, 13 de junho de 2017. 

A data determinada para a abertura dos envelopes em sessão pública, está assinalada 

21.6.2017. 

Fora do prazo para solicitação de esclarecimentos. No entanto para celeridade do processo 

esclarecemos o seguinte e voltou a apresentar nesta data 20/06/2017 nova solicitação. 

(...) 

Resposta: 2.3 – Em primeiro o presente requerimento foi intempestivamente encaminhado 

sem qualquer respaldo legal de impugnação. Os itens atende a exigência para o porte da obra 

a ser desenvolvida. Mantém-se o item. 

Tais solicitação não afetam a formulação da proposta de preços, pois são dúvidas que 

deveriam ter sido tiradas na visita técnica e que comprovam a capacidade técnica e operacional 

da empresa para executar as obras.” 

b) Exigência de Visita técnica na forma individualizada e coletiva. 

Por meio da cláusula 8.8.1.10 e suas alíneas foi exigida a realização de visita técnica na forma 

individualizada a ser agendada pelo interessado, e outra de cunho coletivo marcada para dia 8 

de junho de 2017 às 10:00 h. Determinou, ainda, que o Atestado de Visita Técnica emitido 

pela SEMINFRA constituiria em documento indispensável à comprovação de sua 

qualificação. 

Quadro: Cláusula 8.8.1.10, e alíneas do Edital RDC Presencial nº 001/2017 



 

 

 
Fonte: Edital RDC Presencial nº 001/2017. 

A Corte de Contas possui entendimento majoritário acerca da ilegalidade em se exigir a 

realização de visita técnica por não possuir amparo legal, a exemplo dos Acórdãos, todos do 

Plenário, de nos 1.174/2008, de 18 de junho de 2008, 2.150/2008, de 1º de outubro de 2008, 

326/2010, de 3 de março de 2010, 1.599/2010, de 7 de julho de 2010, 3.014/2015, de 25 de 

novembro de 2015, 2.372/2016, de 14 de setembro de 2016, dentre outros.  

Em relação à exigência de que a apresentação do Atestado de Visita Técnica seria 

indispensável para habilitação da licitante, a Corte de Contas decidiu que essa “condição se 

revela excessiva e não tem fundamento no artigo 30, inciso III, da Lei 8.666/1993”. 

Ademais, o Acórdão nº 3.028/2015, de 25 de novembro de 2015, do Plenário do TCU assim 

deliberou:  

“A vistoria ao local das obras somente deve ser exigida quando for imprescindível ao 

cumprimento adequado das obrigações contratuais, o que deve ser justificado e demonstrado 

pela Administração no processo de licitação, devendo o edital prever a possibilidade de 

substituição do atestado de visita técnica por declaração do responsável técnico de que possui 

pleno conhecimento do objeto. As visitas ao local de execução da obra devem ser 

prioritariamente compreendidas como um direito subjetivo da empresa licitante, e não uma 

obrigação imposta pela Administração, motivo pelo qual devem ser uma faculdade dada pela 

Administração aos participantes do certame. 

A previsão editalícia de realização de visitas técnicas coletivas contraria os princípios da 

moralidade e da probidade administrativa, uma vez que permite tanto ao gestor público ter 

prévio conhecimento das licitantes quanto às próprias empresas terem ciência do universo de 

concorrentes, criando condições propícias para o conluio. ” (realce incluído) 

A título exemplificativo, seguem outros julgados que compartilham desse entendimento: 

Acórdãos do Plenário do TCU de nos 800/2008, de 30 de abril de 2008, 1.924/2010, de 4 de 



 

 

agosto de 2010, 2.304/2012, de 29 de agosto de 2012, 3.291/2014, de 26 de novembro de 

2014, 3.192/2016, de 7 de dezembro de 2016, dentre outros.  

Salienta-se que, neste processo analisado, não foi localizado qualquer documento 

demonstrando a imprescindibilidade da realização das visitas técnicas. 

Merece registrar que, foi constatada a participação de três empresas na data marcada para 

visita coletiva (Omega Serviços e Montagens Industriais Ltda, Construtora Mello de Azevedo 

S.A, e Carmona Cabrera Construtora de Obra S.A), contudo o servidor da SEMINFRA 

designado para acompanhar e emitir o atestado de visita técnica recusou o fornecimento do 

referido expediente a uma das participantes, conforme se depreende pelo recurso interposto à 

CPL, no dia 8 de junho de 2017, com a argumentação de que o engenheiro representante da 

empresa Carmona não pertencia ao quadro de responsável técnico da mesma, conforme 

mostrado a seguir: 

Quadro: Recurso interposto pela empresa Carmona requerendo o Atestado de Visita Técnica 

 
Fonte: Recurso interposto pela empresa Carmona Cabrera em 8 de junho de 2017. 

A empresa Carmona Cabrera argumentou que pelo entendimento da Corte de Contas esta 

exigência é ilegal, e citou os Acórdãos nos 571/2006 – 2ª Câmara, 1.264/2010, 2.179/2011 e 



 

 

2.299/2011 todos do Plenário, e por fim solicitou a expedição regular do Atestado de Visita 

para que pudesse participar do certame licitatório. 

Em 16 de junho de 2017, o Presidente da CPL emitiu a Nota de Esclarecimento nº 002, com 

o seguinte teor: 

“1) No que concerne a visita técnica é de responsabilidade do corpo técnico da SEMINFRA, 

que considerou insuficiente a documentação de credenciamento insuficiente para emissão do 

referido atestado, pois não comprovou que o mesmo pertença ao quadro de responsável 

técnicos da empresa. É de se frisar o princípio da igualdade entre os licitantes, a Administração 

Pública deve conduzir a licitação de maneira impessoal, sem prejudicar ou privilegiar nenhum 

licitante. No entanto a empresa pode assumir a responsabilidade pelo conhecimento do local 

onde serão executados as obras;”  

Da análise da Equipe de Fiscalização: 

Pelo exposto, foi verificado que duas empresas formularam recurso com a finalidade de 

impugnar as cláusulas editalícias que restringiam a competitividade, contudo o Presidente da 

CPL não deu acolhimento às peças com a argumentação de intempestividade para interpor 

recurso segundo artigo 45, inciso I, alínea b, da Lei nº 12.462/2011 que estabeleceu o prazo 

de cinco dias úteis, assim como, sob a alegação de ilegitimidade para apelação, visto que 

ausente de documentação para comprovar o vínculo entre a pessoa que assinou a peça e a 

empresa impugnante (no caso da empresa Carmona Cabrera). 

O Presidente da CPL consignou em sua análise que os dois recursos foram protocolizados na 

SEMINFRA no dia 13 de junho de 2017 e que até a data da abertura da licitação, marcada 

para 21 de junho, não contabilizavam cinco dias úteis necessários para interpor recurso devido 

ao feriado nacional do dia 15 de junho. 

De acordo com o artigo 110 da Lei 8.666/1993 a contagem de prazo é calculada excluindo-se 

o dia do início e incluindo-se o do vencimento. Deste modo, o resultado da contagem de dias 

úteis, no período entre os dias 13 e 21 de junho de 2017, foi de cinco dias úteis, conforme 

demonstrado no quadro a seguir: 

 
Cálculo de contagem de prazo: 14/06 + 16/06 + 19/06 + 20/06 + 21/06 = 5 dias úteis. 

Fonte: calendário do mês de junho de 2017. 



 

 

À vista do demonstrado, conclui-se que a decisão tomada pelo Presidente da CPL em não 

recepcionar as peças impugnativas referente às cláusulas restritivas sob o argumento da 

intempestividade foi equivocada. 

Quanto ao não conhecimento do recurso interposto pela empresa Carmona Cabrera 

Construtora de Obras S/A pela ausência de comprovação da legitimidade mostrou-se de 

excessivo rigor formal e desprovida de razoabilidade, pois trata-se de defeito formal sanável, 

pois conforme disposto no § 3º, do artigo 43 da Lei 8.666/1993 “ é facultada à Comissão ou 

autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a 

esclarecer ou a complementar a instrução do processo”. (Original sem grifo)  

O Presidente da CPL registrou que a peça recursal foi assinada pelo cidadão F.R. Carmona 

Cabrera, que possui sobrenome idêntico à razão social da empresa. É cediço que a Receita 

Federal do Brasil, por força do Decreto nº 8.777, de 11 de maio de 2016, disponibilizou 

consulta gratuita ao Quadro Societário e de Administradores – QSA das empresas, consulta 

realizada de forma descomplicada conforme demonstrado a seguir: 

Quadro: Consulta de QSA realizada no endereço eletrônico da Receita Federal do Brasil  

 

 

 
Fonte: Endereço eletrônico da Receita Federal do Brasil. 

Conforme demonstrado acima, em poucos minutos foi possível constatar que a pessoa que 

assinou a peça impugnativa consta do banco de dados da Receita Federal do Brasil na 



 

 

qualidade de diretor da empresa Carmona Cabrera Construtora de Obras S/A, portanto 

detentor de capacidade plena para representar a empresa e interpor recurso junto à Comissão 

de Licitação. 

Em que pese duas empresas terem demonstrado que existiam cláusulas restritivas no edital 

com farta fundamentação nas jurisprudências do TCU e dos Tribunais Federais, além da 

doutrina jurídica, o Presidente da CPL manteve-se irredutível em realizar, de ofício, as 

modificações no edital, concorrendo para redução do universo inicial de cinco empresas 

interessadas que retiraram o edital, das quais três participaram da visita técnica coletiva, para 

finalmente restarem duas licitantes na abertura do certame.   

2) A Comissão, na fase de análise documental, inabilitou irregularmente a empresa que havia 

ofertado o menor lance sob a justificativa de que não foi comprovada sua qualificação técnica, 

e contratou a licitante que ficou em segundo lugar.   

Segue de forma sucinta a narrativa dos acontecimentos antes da análise da conjuntura que 

resultou na inabilitação do consórcio Carmona Cabrera & Armado Cunha que ofereceu o 

menor preço na rodada de lances. 

Conforme a “Ata da Sessão Pública de Recebimento e Abertura dos Envelopes Proposta e 

Rodada de Lances”, de 21 de junho de 2017, duas empresas compareceram à abertura do 

certame, a saber, Construtora Mello Azevedo S/A, CNPJ nº 17.154.899/0001-08 e o consórcio 

formado pelas empresas Carmona Cabrera Construtora de Obras S/A, CNPJ nº 

25.316.468/0001-10 e Armando Cunha Engenharia Ltda, CNPJ nº 27.774.887/0001-21.  

As propostas iniciais apresentadas pelas empresas foram as seguintes: Construtora Mello de 

Azevedo R$ 75.431.982,59, e o consórcio Carmona/Armando o valor de R$ 75.055.624,21, 

passando-se à rodada de lances que se desenrolou conforme quadro a seguir:  

Quadro: Rodada de lances extraído da Ata de Recebimento e Abertura dos Envelope Proposta 

e Rodada de Lances 

 



 

 

 
Fonte: Ata da Sessão Pública de Recebimento e Abertura dos Envelopes Proposta e Rodada de Lances. 

Em seguida, a sessão foi encerrada para que o consórcio Carmona/Armando providenciasse a 

reformulação da planilha orçamentária conforme o último lance de R$ 71.743.077,28, no 

prazo de cinco dias úteis, ocasião em que seria apresentado o envelope contendo a 

documentação de habilitação. Fato que ocorreu na data de 29 de junho de 2017, conforme 

registro consignado na “Ata da Sessão Pública de Recebimento da Proposta Revisada com 

Valores do Lance e Abertura do Envelope de Habilitação”, quando a sessão foi encerrada para 

análise da documentação de habilitação apresentada. 

Conforme a “Ata da Sessão de Resultado da Análise da Proposta e Habilitação”, de 11 de 

julho de 2017, a Comissão concluiu pela inabilitação do consórcio Cabrera/Armando com 

respaldo nas peças técnicas: Parecer Técnico nº 005/2017, Parecer do Controle Interno nº 

2017319 e Parecer Jurídico nº 020/2017-EC-AJUR/SEMINFRA.  

As peças técnicas apontaram as seguintes inconsistências:  

a) O Parecer do Controle Interno nº 2017319 aponta que a situação contábil da empresa 

Armando Cunha Engenharia Ltda, cujo balancete apresentado registra a existência de capital 

social subscrito no valor de R$ 1.500.000,00, não atende a exigência de capital efetivamente 

integralizado que assegurasse a movimentação financeira da empresa.  

b) O Parecer Técnico nº 005/2017 concluiu que os atestados de experiência do quadro técnico 

das empresas consorciadas foram insuficientes para comprovar a execução de serviços na 

quantidade mínima exigida pela Administração, assim como, rejeitou os atestados de 

capacidade técnica referentes à CAT, das páginas 143 a 175, por serem relativas às obras 

parcialmente executadas. 

c) O Parecer Jurídico nº 020/2017-EC-AJUR/SEMINFRA concluiu que “as empresas que 

integram o Consórcio, não trazem a comprovação da sua capacidade técnica para as obras que 

estão sendo objeto de futura contratação, como bem já externou a Nota Técnica do Núcleo de 

Engenharia desta SEMINFRA.”  

No dia 13 de julho de 2017, o consórcio Carmona Cabrera/Armando Cunha impetrou recurso 

administrativo contra a decisão da Comissão quanto a sua inabilitação. O recurso foi apreciado 

pelo Presidente da CPL que emitiu, em 25 de julho de 2017, o Despacho nº 007/2017 – 

CPL/SEMINFRA acatando a justificativa apresentada pelo Consórcio em relação à 

comprovação do capital social mínimo da empresa Armando Cunha e negou provimento à 

argumentação quanto à qualificação técnica e remeteu à Autoridade Superiora para proferir 

decisão acerca deste contexto.   

O Secretário da SEMINFRA emitiu o Relatório Conclusivo, em 31 de julho de 2017, 

ratificando o teor do Despacho nº 007/2017 elaborado pela Comissão, e em 9 de agosto de 

2017 por meio da “Ata da Sessão de Resultado da Análise da Proposta e Documentação de 



 

 

Habilitação da empresa Construtora Mello de Azevedo S.A”, foi verificado que a mesma foi 

habilitada, vencendo o certame com a proposta de R$ 72.103.595,26, celebrando o Contrato 

nº 030/2017 – SEMINFRA, em 28 de agosto de 2017. 

Da análise da Equipe de Fiscalização: 

O Parecer Técnico nº 005/2017, elaborado pelo Assessor Técnico de Engenharia I, lotado na 

Divisão de Engenharia da SEMINFRA, foi fundamental na tomada de decisões da Comissão 

e do Secretário para inabilitação irregular do Consórcio Carmona/Armando, conforme 

elucidado a seguir:  

a) O Técnico da SEMINFRA não acatou as Certidões de Acervo Técnico de nos 136410/2017, 

e 136790/2017 para fins de comprovação de execução dos quantitativos de serviços por 

considerar que foram relativas “às obras parcialmente executadas”. 

Salienta-se, que alínea “c.2”, da cláusula 8.8.1.7 do edital estabeleceu que para fins de 

comprovação de qualificação técnica somente seria aceita Certidão de Acervo Técnico (CAT) 

relativa a serviços técnicos concluídos. Contudo o servidor da SEMINFRA interpretou 

equivocadamente que se referia “à obra concluída”. 

Neste sentido, o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CONFEA, por 

meio da Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, estabeleceu que a Certidão de Acervo 

Técnico – CAT poderá ser emitida em relação à obra/serviço em andamento, contudo a CAT 

será referente à parcela de serviço finalizada instruída por meio de atestado, conforme 

transcrito a seguir: 

“Art. 50. A CAT deve ser requerida ao Crea pelo profissional por meio de formulário 

próprio, conforme o Anexo III, com indicação do período ou especificação do 

número das ARTs que constarão da certidão. 

Parágrafo único. No caso de o profissional especificar ART de obra ou serviço em 

andamento, o requerimento deve ser instruído com atestado que comprove a efetiva 

participação do profissional na execução da obra ou prestação do serviço, 

caracterizando, explicitamente, o período e as atividades ou as etapas 

finalizadas. 

Art. 60. O atestado que referenciar serviços que foram parcialmente concluídos 

deve explicitar o período e as etapas executadas.” (Original sem grifo) 

Deste modo, o Técnico deveria ter considerado, para sua análise, os quantitativos de serviços 

registrados nos atestados que acompanharam as CAT’s apresentadas pelo Consórcio para fins 

de comprovação de experiência. 

b) O Assessor Técnico interpretou de forma restritiva o conceito de quadro técnico da empresa 

resultando em não aceitação de atestados fornecidos em nome de outros profissionais além 

daqueles admitidos por ele, prejudicando o Consórcio. 

O Edital estabeleceu na alínea “b” do item 8.8.1.7 da Qualificação Técnica – “Comprovação 

de que a Licitante possui em seu quadro técnico, na data da entrega da proposta, profissional de 

nível superior, detentor de atestado de responsabilidade técnica fornecido por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado, devidamente certificado pelo CREA/CAU, comprovando a sua 

experiência em serviços similares e de complexidade equivalente com o objeto deste Edital.” 

(Original sem grifo) 



 

 

O Técnico da SEMINFRA em seu parecer interpretou que o quadro técnico da empresa seria 

delimitado pelos profissionais constantes na Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica 

– CRQ em virtude da existência de anotação no corpo da certidão emitida pelo CREA-PA 

consignando que “A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto 

de acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico”.  

Contudo, a Resolução CONFEA nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, não definiu o conceito 

de quadro técnico, entretanto, o Técnico reconheceu somente três profissionais como 

pertencentes aos quadros técnicos do Consórcio conforme relacionados nas duas CRQ’s 

apresentadas na fase de habilitação, de acordo com o resumo a seguir: 

Empresa Documento do CREA/PA 
RNP 

CREA/CONFEA 

Carmona e Cabrera Construtora de 

Obras S.A 
Certidão nº 132293/2017, 06/01/2017 

170863924-1 

170101493-9 

Armando Cunha Engenharia Ltda Certidão nº 144130/2017, 19/06/2017 141603302-5 

Fonte: Parecer Técnico nº 005/2017 

Posteriormente, o referido profissional passou a analisar os atestados de capacidade técnica 

referentes aos serviços mínimos exigidos pelo Edital conforme relacionados na alínea “b.1 - 

Serão consideradas serviços similares e de complexidade equivalente com o objeto desta 

Licitação, as discriminadas a seguir:  

• Execução de Obras de construção do Muro de Contenção, com no mínimo, 250 

(duzentos e cinquenta) metros lineares, sendo altura mínima de 5,00 (cinco) metros e 

demais atividades pertinentes;  

• Execução de píer flutuante e em estrutura metálica e/ou concreto, com quantidade 

mínima, 100 (cem) metros e demais atividades pertinentes;  

• Execução de aterro estruturado, com quantidade mínima, 7.000,00 (sete mil) metros 

cúbicos; 

• Execução de estrutura de concreto armado, com mínimo 28 (vinte e oito) toneladas em 

aço CA-50 ou CA-60.  

• Execução de estrutura de concreto armado, com mínimo 1.500 (hum mil e quinhentos) 

metros cúbicos em concreto de 25 Mpa.”  

E concluiu que o consórcio Cabrera/Armando não comprovou a capacidade técnica em relação 

aos três primeiros itens relacionados anteriormente conforme argumentação de que “Não 

identificamos, as quantidades mínimas exigidas, nos serviços similares para o necessário 

atendimento a este item, nos Atestados de capacidade Técnica, bem como nas Certidões de 

Acervo Técnico, dos responsáveis técnicos das empresas licitantes que constam nas Certidões 

de Registro e Quitação Pessoa Jurídica emitidas pelo CREA-PA, apresentados nas Págs 143 

a 609 do ENVELOPE II – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO PARTE 1 E PARTE 

2.” 

Em contrapartida, o Consórcio Cabrera/Armando postulou, em 13 de julho de 2017, o Recurso 

Administrativo e consignou que os acervos técnicos atendem escorreitamente as exigências 

editalícias tanto em relação à capacidade técnico-profissional quanto à capacidade técnico-

operacional identificando os atestados apresentados em relação às exigências editalícias. 

Isto posto, cabe esclarecer que o termo “quadro técnico” consignado na alínea “b” do item 

8.8.1.7 do Edital é equivalente ao significado de “quadro permanente” disposto no artigo 30, 

§ 1º, inciso I, da Lei 8.666/1993. 



 

 

Todavia, a jurisprudência majoritária do Tribunal de Contas da União tem deliberado que é 

vedado exigir, para comprovação da qualificação técnica, que o responsável técnico pertença 

ao quadro permanente da empresa, sendo suficiente a comprovação da existência de um 

contrato de prestação de serviços, sem vínculo trabalhista e regido pela legislação civil 

comum. (Acórdãos 2.297/2005; 597/2007; 2.553/2007; 141/2008; 381/2009 e 1.041/2010, 

todos do Plenário).  

Foi constatado que o Consórcio Cabrera/Armando havia apresentado a “Declaração de 

Comprovação de Quadro Técnico” relacionando seis profissionais com formação na área de 

engenharia civil, com os respectivos Contratos de Prestação de Serviços, assim como, as 

“Declarações de Anuência” firmados pelos técnicos concordando em compor a Equipe 

Técnica.   

Deste modo, fundamentado na jurisprudência da Corte de Contas, foram examinados os 

Atestados de Capacidade Técnica apresentados pelo Consórcio e ficou comprovado que a 

equipe técnica possui experiência na execução de serviços exigidos em quantitativos mínimos 

e características similares. 

Quadro: Excertos dos Atestados de Capacidade Técnica apresentados pelo Consórcio 

a) Execução de Obras de construção do Muro de Contenção, com no mínimo, 250 (duzentos 

e cinquenta) metros lineares, sendo altura mínima de 5,00 (cinco) metros e demais atividades 

pertinentes;  

 
CAT nº 136410/2017 – Atestado de execução de 225m de muro de arrimo executado na Orla de 

Santarém/PA utilizando-se a mesma metodologia adotada no projeto básico do Edital RDC nº 001/2017. 



 

 

 
CAT nº 38/2002, construção de um muro de contenção e aterro na Estação Naval do Rio Negro, em 

Manaus/AM. 

 
CAT nº 143265/2017, execução de 115 metros de muro de contenção na Orla da Baía do Sol, no Distrito 

de Mosqueiro – Belém/PA. 

Fonte: Certidão de Acervo Técnico do Consórcio Carmona/Armando. 

b) Execução de aterro estruturado, com quantidade mínima, 7.000,00 (sete mil) metros 

cúbicos; 

 
CAT nº 136410/2017 – Atestado de execução de 3.019,19 m³ de aterro estruturado (1º ao 3º item). 

 
CAT nº 198/2005 – Obras civis de barragem no estado de Mato Grosso. Aterro estruturado: itens 1.4, 

1.5, 1.7, 1.12, totalizando 40.369,91 m³. 

Fonte: Certidão de Acervo Técnico do Consórcio Carmona/Armando. 

c) Execução de píer flutuante e em estrutura metálica e/ou concreto, com quantidade mínima, 

100 (cem) metros e demais atividades pertinentes; 



 

 

 
CAT nº 136790/2017 – Atestado de execução de 72m de plataforma flutuante. 

 
CAT nº 815/2007 – Atestado de execução de 30 m de flutuante, mais 25 m de ponte móvel metálica. 

Fonte: Certidão de Acervo Técnico do Consórcio Carmona/Armando. 

Ainda que, por meio da Súmula nº 263, o TCU tenha pacificado o entendimento de que é 

permitida a exigência de atestados referentes à execução de quantitativos mínimos em obras 

ou serviços com características semelhantes às parcelas de maior relevância técnica e de 

valor significativo do objeto da licitação, cabe à administração pública ponderar quanto a real 

necessidade de se cobrar experiência de serviços incomuns às empresas de construção civil 

sob pena de limitar o universo de licitantes que tenham em seu currículo a execução dessa 

natureza. 

Neste caso em tela, o item “píer flutuante em estrutura metálica e/ou concreto, com quantidade 

mínima de 100 (cem) metros” representa em torno de 17% do valor contratual, contudo, possui 

baixa relevância técnica, uma vez que, a parcela de maior custo financeiro, que são os 

flutuantes metálicos, é subcontratada com empresas especializadas em fabricação de 

estruturas metálicas, restando à construtora somente as execuções de fundação em estaca, de 

blocos de apoio das passarelas, de pilares limitadores em tubo cujos serviços são considerados 

comuns à empresas de construção civil. 

Quadro: Projeto básico com detalhamento do píer flutuante metálico 

 



 

 

 
Fonte: Projeto básico do píer flutuante metálico. 

Pelos motivos apresentados, conclui-se que os servidores da SEMINFRA, envolvidos na 

condução do RDC Presencial nº 001/2017, infringiram ao disposto no caput do artigo 3º e no 

inciso I, parágrafo 1º, do mesmo artigo da Lei 8.666/1993 em virtude da manutenção das 

cláusulas restritivas contidas no edital, e da inabilitação irregular do Consórcio 

Carmona/Armando resultando na limitação à competitividade do certame e prejudicando a 

busca pela proposta mais vantajosa para Administração Pública. 

Por fim, merece registrar, que a proposta do consórcio Carmona Cabrera/Armando Cunha foi 

inferior em R$ 3.688.905,57 em relação à estimativa da Prefeitura Municipal de Santarém que 

foi de R$ 75.431.982,85, e de R$ 360.517,98 se for comparado ao valor do contrato firmado 

com a Construtora Mello de Azevedo.            

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

A Prefeitura Municipal de Santarém/PA por intermédio do Ofício nº 421/GAB-PMS, de 25 

de junho de 2018, apresentou a sua manifestação conforme transcrição a seguir: 

“6. Referente a existência de Cláusula restritiva à competitividade no Edital do RDC 

Presencial nº 01/2017 e inabilitação de licitante com proposta mais vantajosa. 

Alega que foi encontrada diversas irregularidades, coma inclusão de exigências para a 

habilitação de empresa, que restringiram o caráter competitivo e as determinações contidas 

no inciso I, § 1º, art. 3º da Lei nº 8.666/93, nas seguintes situações: 

6.1 – Exigência de tempo de experiência da Equipe Técnica, ferindo o disposto no art. 30, 

§ 1º, I e § 5º, da Lei 8.666/93. 

Sem pretensão de sermos repetitivos, o procedimento licitatório destinou-se a contratação de 

obras e serviços de valor consideravelmente alto para um Município do porte de Santarém, 

com determinada complexidade e responsabilidade, se manifestando como necessidade a 

cautela de que a administração pudesse postular junto a empresa que viesse ser contratada, 

ofertasse o que possuísse de melhor em seu quadro de pessoal ou prestador de serviço. Sobre 

esses ponto, as empresas que participam do certame atenderam ao edital. 

O questionamento em comento gira em torno da licitude da exigência editalícia da 

comprovação de tempo de experiência da Equipe Técnica, que, exibida no edital – sem 



 

 

impugnação específica – ofenderia o previsto no inciso I, § 1º e § 5º, todos do art. 30 da Lei 

Geral de Licitação. 

Como é sabido, em nosso país muitas obras públicas são motivos de questionamento, da falta 

de qualidade, de segurança, onde muitas desabam ou têm que ser refeitas, ou outros vícios 

que impõe não apenas prejuízo ao erário, mas comprometem, por exemplo a segurança. Isso 

é reflexo da escolha de técnicas inadequadas, da falta de experiência de profissionais, as 

vezes recém ingresso no mercado de trabalho e não dispõe ainda, de uma convivência, de 

domínio da matéria, da necessária experiência para a realização de um determinado 

trabalho. 

A pretensão da Administração promovente do certame foi a de ter na sua retaguarda, ofertada 

pela própria empresa contratada, pessoal técnico com conhecimento de causa, com a 

necessária experiência para acompanhar a obra e evitar desconfortos e prejuízos no futuro. 

Oportuno lembrar a necessidade de considerar que a licitação visa selecionar os mais bem 

preparados para atenderem as diversas necessidades da sociedade, manifestados pelos 

diversos órgãos que compõe a estrutura da Administração Pública. Logo, há que existir 

requisitos mínimos, indispensáveis e razoáveis dos interessados de modo a que não haja, ou 

pelo menos, que seja minimizado, os riscos de uma má contratação, o que o poderia acarretar 

em sérios danos às pessoas e ao patrimônio público, conforme o caso. 

O Egrégio Tribunal de Contas da União ao apreciar o Processo n° TC 009.987/94-0, 

referente à Representação apresentada pelo CREA-SP, prolatou a Decisão n° 395/95 - 

Plenário, publicada no D.O.U. de 28.08.95, abordando o tema de maneira percuciente, e com 

proficiência firmou entendimento do qual reproduzimos alguns pontos da indigitada Decisão: 

22. ... o que se quer garantir é a segurança jurídica dos contratos firmados pela 

administração pública, inclusive, para que não haja solução de continuidade na 

prestação dos serviços públicos. 

27. Todavia, é importante considerar certos fatores que integram, de forma 

absoluta, a finalidade de determinadas licitações e, nesse contexto, estão 

incluídos os casos em que para a realização de obras ou serviços de grande 

complexidade não podem ser dispensados o conhecimento técnico especializado 

nem a comprovação de experiência e capacitação operativa para cumprir o 

objeto do contrato. 

A execução de obras, trata-se de serviço eminentemente técnico e, como tal, deve exigir a 

participação de profissionais especializados aliada à capacitação operativa da empresa a ser 

contratada, principalmente em se tratando de Administração Pública, quando há 

desdobramento de problemas econômicos e administrativos, ligados ao fluxo de recursos 

disponíveis ou à liberação de áreas físicas, ou, ainda, a prioridades de atendimento ou a 

problemas estruturais do órgão ou entidade estatal. 

Estabelece a Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso XXI, quanto a permissão, nas 

licitações públicas, de exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à 

garantia do cumprimento das obrigações, pois caracterizam-se como instrumentos eficazes 

de garantia para a boa conservação das obras públicas. 

Não nos parece, data vênia, que se tratou de uma exigência desproporcional, pois voltou-se 

apenas a profissionais que desempenham funções primordiais, vitais para a realização da 

obra. 



 

 

Restando respeitados os limites legais e as fronteiras da sensatez, da prudência e da 

razoabilidade, e em defesa do indisponível interesse público, a argumentação expendida 

autoriza a ilação de que independentemente da comprovação da capacitação técnico-

profissional não há como considerar esdrúxula ou discriminatória também a exigência da 

capacitação técnico operacional específica da empresa, que tem por finalidade verificar se a 

mesma tem aptidão para a execução da obra ou serviço, pois o interesse público não pode 

ser colocado em risco, sob pena do comprometimento da regular atividade da Administração. 

 

É oportuno ainda alertar para o fato de que, na prática licitatória, temos conhecimento de 

casos em que, sendo solicitado, por alguns órgãos públicos, apenas a comprovação de 

capacitação técnico-profissional da licitante, ocorreram inúmeros prejuízos à conclusão de 

obras daí decorrentes. Isso se deu porquanto algumas empresas, de má-fé, "compravam" o 

acervo técnico dos profissionais, contratando-os com data retroativa à da abertura da 

licitação e, por certo, não lograram êxito em concluir satisfatoriamente a obra, uma vez que 

não possuíam a qualificação técnica necessária. 

É exatamente para salvaguardar o interesse público de ocorrências dessa natureza, que a lei 

admite que se verifique a exigência adotada. 

Por fim, não é demais afirmar que a redação inciso I, § 10, do art. 30, - "vedadas quantidades 

mínimas e prazos máximos" - diz respeito única e exclusivamente ao número de atestado que 

se pode exigir e não a quantitativos. 

Diferente do que possa parecer, uma eventual ofensa a competitividade, que não dificultou a 

presença dos licitantes interessados que atenderam esta condição, considerado que a 

exigência não era da comprovação do profissional integrar o quadro de pessoal da 

interessada, mas ter um contrato que poderia ser contemporâneo a apresentação da proposta. 

Foi atendida esta condição. Importa ainda afirmar, que o edital que fixou normas, estas 

passaram a ser de observância obrigatória, inclusive pela Administração Pública, por 

determinação ao respeito do princípio da vinculação ao edital. Tal situação já foi submetida 

ao crivo do Poder Judiciário, em diversas oportunidades, dentre as quais, verbis 

MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. 

PRINCIPIO DA ISONOMIA. NÃO VIOLAÇÃO. QUALIFICAÇÃO DO 

LICITANTE. I EXIGÊNCIA DE EXPERIÊNCIA ANTERIOR IDÊNTICA AO 

OBJETO LICITADO POR PERÍODO NÃO INFERIOR A TRÊS ANOS 

POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO. 

SEGURANÇA DENEGADA. UNANIMIDADE. 

1. A licitação é um instrumento que visa primordialmente à Administração 

Pública contratar a partir de uma proposta mais vantajosa, e assim se verifica 

não somente no aspecto do menor preço, como também no aspecto da qualidade 

daquele que participa do certame. 

2. O procedimento licitatório perpassa por várias fases até a escolha do vencedor, 

para em seguida ocorrer a sua execução. 

3. A regra veio estabelecida no edital do certame e o mesmo faz lei entre as partes, 

de modo que somente serão admitidos a participarem da licitação aqueles que 

preencherem todos os requisitos lá constantes, logo não há de se falar em 

violação ao princípio da isonomia, mas em sua observância. 

4. No que atine à exigência de experiência em idêntico objeto da licitação é 

preciso que se destaque que a previsão editalícia encontra-se no âmbito no poder 

discricionário da Administração Pública, 



 

 

5. Para evitar o descumprimento do contrato ou problemas na sua execução é que 

a Administração Pública estabelece critérios, esclareça-se, de ordem objetiva, a 

exemplo da exigência de experiência anterior. 

6. Segurança denegada. Unanimidade 

(TJMA- MS 10589262014 MA 0010756-30.2014.8.10.0000 - Órgão Especial, 

Relator Raimundo José Barros de Sousa, julgado em 27.05.2015, publicado 

em 15.06.2017). 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. LICITAÇÃO. MODALIDADE. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. 

OBJETO. SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 

CORRETIVA DO SISTEMA METROVIÁRIO LOCAL. EXIGÊNCIA 

ENDEREÇADA ÀS LICITANTES. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 

REQUISITOS. ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICO-

OPERACIONAL. CONFORMIDADE COM A LEI N° 8.666/93. EXIGÊNCIA 

DE EXPERIÊNCIA ANTERIOR. FIXAÇÃO DE QUANTITATIVO MÍNIMO 

DE TÉCNICOS. LEGALIDADE. CRITÉRIO DE JULGAMENTO. TÉCNICA E 

PREÇO. VIABILIDADE. ELABORAÇÃO DE PROJETO DESCRITIVO. 

FÓRMULA DE APURAÇÃO NOTA FINAL. SUBETIVIDADE. 

INOCORRÊNCIA. REQUISITOS INSERTOS NO EDITAL. PRESERVAÇÃO 

DA CAPACIDADE DA LICITANTE E DO INTERESSE PÚBLICO. PEDIDO. 

DENEGAÇÃO PELA SENTENÇA. APELAÇÃO. PEÇA RECURSAL 

INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A 

APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO 

DECIDIDO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. OBSERVÂNCIA. 

 

1. O recurso que, traduzindo o inconformismo da parte com a sentença que não 

se coaduna com suas expectativas, alinha os fatos e fundamentos destinados a 

devolver a reexame e a reformar o originalmente decidido, não 

padece de deficiência ou inaptidão técnica, notadamente porque a aferição da 

pertinência e subsistência do aduzido e da pretensão reformatória 

consubstanciam matéria atinente exclusivamente ao mérito, não guardando 

nenhuma pertinência com os pressupostos de admissibilidade do recurso, pois seu 

conhecimento, obviamente, não implica seu acolhimento. 

2. Consubstancia verdadeiro truísmo que a licitação destina-se a viabilizar a 

contratação, pela administração, de obra, serviço, aquisição, locação ou 

alienação de bens mediante o preço mais vantajoso, compreendendo a aferição 

da vantagem pecuniária a apuração da qualificação técnica da concorrente e sua 

aptidão para a prestação ou fornecimento como forma de ser resguardado o 

implemento do objeto licitado, resguardados o caráter competitivo e seletivo, a 

impessoalidade, legalidade e moralidade do procedimento (Lei n° 8.666/93, art. 

30). 

3. O edital que, destinando-se a regular o procedimento seletivo volvido à 

contratação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva do sistema 

metroferroviário local, estabelece como exigência endereçada às licitantes a 

apresentação de atestados de capacidade técnica-operacional destinados à 

comprovação da expertise e capacidade da licitante para fomentar os serviços 

licitados, compreendendo a demonstração do fomento de serviços similares, 

conforma-se com o legalmente estabelecido, não encerrando exigências 

desarrazoadas e passíveis de frustrar a competitividade da seleção. 



 

 

4. Estando as exigências técnicas consoantes o objeto licitado, não implicando 

frustração à competitividade sem desconsideração para com as salvaguardas 

necessárias à viabilização da adjudicação a licitante apta a fomentar os serviços, 

encontram lastro nos princípios da legalidade e da finalidade, à medida em que, 

não inibindo a competição, resguardam a segurança jurídica da contratação e o 

interesse público por estarem destinadas a resguardar o ente licitante quanto à 

execução do objeto licitado. 

5. A Constituição Federal prescreve que os contratos firmados pela 

administração pública devem se revestir de segurança jurídica, notadamente 

porque neles se manifesta claro o interesse público, daí porque, destinando-se à 

contratação de fornecimento de bens e serviços, devem ser precedidos de certame 

seletivo que, volvido a depurar a melhor proposta, compreende a aferição da 

qualificação técnica e econômica da licitante, ostentando esse postulado 

axiológico fundamental força normativa suficiente para vincular o 

legislador ordinário, bem como o aplicador e o intérprete da lei, os quais devem 

zelar pela aferição da aptidão e idoneidade do proponente quanto ao conteúdo 

da proposta sem que essa cautela encerre violação à isonomia que rege o 

procedimento licitatório. 

6. As disposições editalícias que, observando as espécies licitatórias e 

modalidades de julgamento das propostas, (i) descrevem expressa e 

detalhadamente o objeto do certame, (ii) indicam precisamente os critérios de 

avaliação dos preços apresentados pelas empresas proponentes, (iii) e 

estabelecem os critérios de desempate em caso de empate de pontos entre os 

proponentes, conformam-se com os princípios da isonomia, da legalidade e da 

impessoalidade e com as disposições albergadas pela Lei n° 8.666/93, devendo 

ser preservadas incólumes e prestigiado o certame seletivo que pautam, 

conquanto lhes tenham sido conferidas denominação não contemplada pelo 

legislador, pois suprem o exigido da licitação como pressuposto para a 

celebração de contratos administrativos que envolvam a execução de serviços e 

obras públicos ou de interesse público. 

7. A licitação, destinando-se a resguardar o interesse público e velar pelos 

princípios da moralidade e impessoalidade administrativas, visa possibilitar ao 

ente licitante a seleção, dentre as diversas empresas habilitadas e fornidas de 

condições para fomentar os bens ou serviços dos quais necessita para o 

implemento das ações administrativas, daquela que formulara a proposta mais 

vantajosa de acordo com os critérios de preço, técnica, qualidade, segurança e 

confiabilidade previamente estabelecidos, o que legitima que, como pressuposto 

para a habilitação da concorrente, comprove que já executara obra ou serviço 

compatível com o licitado como forma de ser apreendido que será apta a ultimar 

o contrato se eventualmente se sagrar vencedora, preservando-se, assim, o 

interesse público (Lei das Licitações, ad 30; CF, art. 37, XXI). 

8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.  

(TJDF -20160110000853 0000010-62.2016.8.07.0018, 11 T urma Cível, Relator 

Teófilo Caetano, julgado em 15.02.2017, publicado DJE : 23/02/2017 Pág.: 486-

511) 

 

Por derradeiro, trazemos o lume do entendimento do professor Adilson Abreu Dallari³ 

Cabe aqui apenas relembrar que a Constituição Federal autoriza e determina o 

estabelecimento de condições voltadas ao asseguramento da efetiva e integral 

execução do contrato. Nada existe de inconstitucional ou de despropositado na 



 

 

exigência de comprovação de capacitação técnico operacional para empresas 

executantes de obras públicas de grande vulto, de considerável complexidade 

técnica, para as quais é insuficiente a simples capacitação profissional do pessoal 

técnico. 

a) É válida a exigência de comprovação de aptidão técnico-operacional, 

admitindo-se, inclusive, condicionamentos relativos a quantidades mínimas e 

prazos máximos; isto porque o veto no inc. II do § 10 do artigo 30 da Lei 8.666/93 

não eliminou do ordenamento jurídico pátrio tal possibilidade, servindo apenas 

para afastar as limitações expressas nele contidas. O fundamento de validade 

para tal exigência é encontrado no inc. II do caput do mesmo artigo 30. 

Desta forma, a indicada ofensa a competitividade, não criou obstáculo para que as empresas 

participasse, inclusive aquelas que exibiram impugnação, sendo uma condição consignada 

no edital que foi atendido. 

6.2 - Da Rejeição a Recurso - O relatório da auditoria faz menção a rejeição de recurso 

interposto pela empresa Carmona Cabreira, sob a justificativa de legitimidade de parte e 

intempestividade. 

6.2.1 - Da indemonstrada Ilegitimidade - Concernente ao primeiro ponto, parece-nos, data 

vênia, que o r. Auditor quer transferir o encargo da parre para a administração. 

Para todos os efeitos a diligência é uma faculdade. Uma cautela do Pregoeiro ou do 

Presidente da CPL ou CEL, para que confirme situação que possa ser trazido com dúvida. 

Cabe a parte interessada, em comprovar, previamente, situações que possam presumir atos 

constitutivos do direito que reclama. 

No caso especifico, situações elementares que se postulou, que a parte signatária 

comprovasse que é aquele que possui poderes, concedidos que foi no ato constitutivo da 

empresa. Interesse econômico e moral no objeto ou direito que se discute, devendo ser 

reclamado, em regra, pessoalmente pelo seu titular e por terceiros, na hipótese que a lei 

determina. Por sua vez, em se tratando de sociedade, quem representa os seus interesses, 

administrativa ou judicialmente, é aquele quem o contrato social ou os atos constitutivos, 

assim o determinam. 

Muito cômoda a pretensão da empresa, de que um terceiro venha por si só, exercer atos de 

sua competência, pois não existe nada em lei (ninguém pode fazer ou deixar de fazer senão 

em virtude de lei) que exige a consulta sítios de órgãos públicos. 

A sistemática do Direito Processual Comum, aplicado subsidiariamente ao processo 

administrativo, estabelece encargo que pertence à parte. 

Assumir encargos que se manifesta como estritamente pessoal da parte, como a oferta de 

conhecimento de quem tem poderes para assinar em nome da Carmona, estaria próximo da 

ocorrência da advocacia administrativa, considerando ainda, que não estamos diante de uma 

única empresa, com igual nome, com os irmãos que são sócios. 

Pois bem, o não cumprimento de condição elementar, não permite a apreciação de qualquer 

pleito, não havendo, neste particular censura, sobretudo quando existe a necessidade de se 

ofertar tratamento isonômico entre os licitantes, o que, se trilhássemos para o caminho 

vislumbrado pelo ilustre analista, com certeza estaríamos nos divorciando de atender 

princípio que nos é obrigatório, conforme o caput do art. 37, da CF/88 



 

 

Inadmissível, em situações como a ora em análise, que empresa do porte da Carmona e 

Cabrera, possa trilhar por um erro primário. 

A legimatio ad causam, ou a condição de ser parte, consiste na existência de que, o signatário 

da inicial de impugnação (na peça recursal não existe tal vício/censura) deve ser aquele sócio 

que o contrato social determina, por necessidade de atender nossa legislação processual civil 

(art. 12, CPC) 

Partes legítimas são as pessoas titulares da relação jurídica material objeto da demanda. 

Assim, pode ser autor quem atribui a si o direito que pleiteia. Pode ser parte ré aquele a quem 

o autor atribui o dever de satisfazer sua pretensão. A legitimidade - que é uma das condições 

da ação (art. 18, do Código de Processo Civil de 2015, e também art. 485, VI, do mesmo 

diploma legal) - não se confunde com o próprio mérito. 

Ela se restringe a uma análise superficial acerca da pessoa que o autor da ação aponta como 

devedor da satisfação de sua pretensão e de quem aponta como titular do direito 

correspondente à providência judicial que pede, sendo analisada em tese: 

Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando 

autorizado pelo ordenamento jurídico. 

Não nos parece confortável a Administração ou a qualquer órgão, alguém se arvorar a 

qualidade de responsável legal de uma empresa, para fins de pleitear direito que pertence a 

esta, quando não tem qualquer vínculo com a hipotética empresa, e, venha auferir benefícios 

em detrimento da titular. Assim, em relação às pessoas jurídicas, necessário anotar que são 

representadas em juízo, ativa e passivamente, por quem os respectivos estatutos designarem 

ou, sendo omissos, por seus diretores, segundo prevê o artigo 12, inciso VI, do Código de 

Processo Civil. Desta forma, qualquer postulação, quando diretamente, firmada pelo seu 

sócio gerente – devendo comprovar esta qualidade com documentos que a possui, ou, quando 

por procurador, com a juntada do comprovante instrumento de mandato, igualmente, com a 

comprovação da capacidade daquele que reclamada condição de representante legal, com a 

comprovação documental do alegado. 

Ora, a questão em discussão não remete para a diligência que é reclamada pela auditoria, 

como dito antes, trata-se de providência elementar. 

Não é demais lembramos, que mesmo a presença de um requisito vital para a análise de um 

pleito administrativo, que se constitui em condição da ação, não deixou de ser apreciada a 

questão de fundo, como se percebe em superficial leitura da resposta dada ao pleito 

impugnativo, que ainda poderia ser alvo de questionamentos discussão nas searas 

administrativas e judicial e assim não foi. 

6.2.2 - Sobre a Rejeição do pedido alegando a intempestividade – Neste particular, não 

merece maior questionamento... 

Imperioso chamar a atenção que o dispositivo legal, que versa sobre a matéria, inciso I do 

art. 45, da Lei Federal no.12.462/2011, assim estabelece. 

Art. 45. Dos atos da administração pública decorrentes da aplicação do RDC 

caberão:  

I - pedidos de esclarecimento e impugnações ao instrumento convocatória no 

prazo mínimo de:  



 

 

a) até 2 (dois) dias úteis antes da data de abertura das propostas, no caso de 

licitação para aquisição ou alienação de bens; ou 

b) até 5 (cinco) dias úteis antes da data de abertura das propostas, na caso de 

licitação para contratação de obras ou serviços. (Grifo e destaque nosso). 

Como se percebe, são 5 (cinco) dias úteis antes da sessão pública para a abertura dos 

envelopes, tanto é verdade que existe o vernáculo ANTES, ou seja, precedente a data da 

abertura. 

Pois bem, o requerimento foi formulado no dia 13, excluindo esta data, se iniciaria no dia 14. 

O dia 15 foi feriado nacional de Corpus Cristis; ainda temos um sábado e um domingo, que, 

dessa forma, se exclui então três dias. A abertura era dia 21. 

Assim, o que está acontecendo é a contagem de prazo com o dia da sessão, que ai está 

considerando o quinto dia útil como o dia da abertura dos envelopes. 

Para todos os efeitos, no caso sub examen, estamos diante de contagem de prazo para trás, 

também conhecida como contagem regressiva, como é o caso da impugnação dos editais, 

cujo prazo é de 2 (dois) dias úteis antes do certame, (inciso II do artigo 41 da Lei 8.666/1993, 

para as licitantes, nas modalidades tradicionais, e artigo 12 do Decreto 3.555/2000, para 

qualquer pessoa, no pregão). Ou seja, se a licitação for marcada para quinta-feira a 

impugnação deve ser apresentada na terça-feira, pois não conta a quinta-feira, que é o dia 

de início, e conta a quarta e a terça-feira, que é o dia final. 

Atinente a essa mesma matéria, outro entendimento existe, mas que continua abonando a tese 

da SEMINFRA quando rejeitou a impugnação ao edital, conforme o posicionamento do Prof. 

Jacoby4, que até apresenta um exemplo para essa contagem: 

O dia 19 foi fixado para a realização da sessão e, na forma da contagem geral de 

prazos, não se computa o dia do início. O primeiro dia na contagem regressiva é 

o dia 18; o segundo, o dia 17. Portanto, até o dia 16, último minuto do 

encerramento do expediente no órgão, poderá o licitante e qualquer cidadão 

impugnar o edital ou requerer esclarecimentos. 

Demais e mais, tal tema foi bem apresentado no Acórdão no 2.625/2008 – TCU - Plenário, 

cujo relator foi o Ministro Raimundo Carreiro, que assim assevera: 

1.1.4. Todavia, cabem três ressalvas em relação à resposta da Caixa. 

1.1.4.1. A primeira acerca da contagem legal dos prazos. No caso, o dia de Início 

da contagem regressiva, a ser desconsiderado nos termos do art. 110 da Lei no 

8.666/93, foi o dia 11/7/2008. O primeiro dia útil foi o dia 10/7/2008. E o segundo 

dia útil, prazo limite para impugnação do edital, foi o dia 9/7/2008. Assim, 

equivoca-se a Caixa quando alega que "considerou de bom tom estender este 

prazo até as 08hs do dia 09/07", uma vez que a lei estabelece- a contagem dos 

prazos em dias, e não em horas. 

Na discussão versando sobre o v. acórdão em comento, na defesa/justificativa apresentada 

pela Caixa, a informação trazida é que a licitação aconteceu no dia 11/07/2008 e a 

impugnação poderia ser apresentada, a qualquer hora do expediente, no dia 09/07/2008, que 

é o segundo dia antes da licitação, como determina a contagem de prazo do artigo 110 da Lei 

8.666/1 993. 



 

 

Merece ainda registro o fato de não haver distinção na regra de contagem de prazos para 

frente com relação à contagem regressiva na lei de licitações, nem no Código Civil, cuja 

regra é idêntica à adotada nos certames licitatórios. Assim é o teor do artigo 132 da Lei 

10.406/2002 (Código Civil).    

Art. 132. Salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os 

prazos, excluído o dia do começo, e incluído o do vencimento. 

§ 1° Se o dia do vencimento cair em feriado, considerar-se-á prorrogado o prazo 

até o seguinte dia útil. 

Apenas para, de forma didática, elucidar o entendimento já exibido, e facilitar a compreensão 

da contagem regressiva, sendo o certame no dia 19, o dia 18 é um dia antes, e o dia 17 é dois 

dias antes, pois exclui o primeiro (dia 19) e inclui o último (dia 17). Estando permitida a 

impugnação até dois dias antes, a impugnação deve ser aceita como tempestiva, neste 

exemplo, se apresentada até o dia 17, inclusive, ou seja, até o último minuto de expediente do 

dia 17. 

Em suma, independentemente de a contagem dos prazos ser para frente ou para trás, exclui-

se o primeiro, que é dia do evento, publicação ou ato de origem da contagem e inclui-se o 

último que é o dia em que pode ser executado o objeto da contagem do prazo. Se não houver 

indicação de que os dias são úteis, a contagem deve ser feita em dias corridos, no entanto, 

jamais começará ou terminará um prazo em dia que não houver expediente na Administração. 

Sobre a Visita Técnica 

Neste particular, a Lei de Licitações autoriza que a Administração exija a realização de visita 

técnica pelo licitante como requisito de qualificação. Isso se afere a partir da leitura do art. 

30, inciso III da Lei n08.666/93, que dispõe: "a documentação relativa à qualificação técnica 

limitar-se-á: ( ... ) III - 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". 

Acerca da finalidade da realização de visita técnica - também chamada de visita prévia - o 

Tribunal de Contas da União, no Acórdão n°4.968/2011 - Segunda Câmara, assim se 

manifestou: 

A visita de vistoria tem por objetivo dar à Entidade a certeza e a comprovação de 

que todos os licitantes conhecem integralmente o objeto da licitação e, via de 

consequência, que suas propostas de preços possam refletir com exatidão a sua 

plena execução, evitando-se futuras alegações de desconhecimento das 

características dos bens licitados, resguardando a Entidade de possíveis 

inexecuções contratuais. 11.1.3.2. Portanto, a finalidade da introdução da fase 

de vistoria prévia no edital é propiciar ao proponente o exame, a conferência e a 

constatação prévia de todos os detalhes e características técnicas do objeto, para 

que o mesmo tome conhecimento de tudo aquilo que possa, de alguma forma, 

influir sobre o custo, preparação da proposta e execução do objeto. 

 

Porém, é preciso reconhecer que a referida exigência limita o universo de competidores, uma 

vez que acarreta ônus excessivo aos interessados que se encontram em localidades distantes 

do local estipulado para o cumprimento do objeto. 



 

 

Entendemos que, no caso da obra em referência a visita técnica seja legal, é imprescindível 

a demonstração da indispensabilidade de sua realização para a perfeita execução do 

contrato. 

Na verdade, como temos ciência de reiterada manifestação de nossos Tribunais, no que diz 

respeito ao fato de que, a ausência de licitante na visita técnica não o impede de participar 

do certame, esta exigência não se constituiu como condição para deixar licitante sem a 

participação no evento. 

Aliás, o questionamento que foi enfrentado, foi dado a ciência que a empresa que não 

comparece em visita técnica, atrai para si o ônus da formulação de um preço, quando 

desconsidera a realidade geográfica e demais informações do locus da obra, mas, em 

momento algum, se condicionou a inabilitação sobre este ato. 

Afinal, o objetivo é que qualquer empresa interessada receba informações suficientes sobre 

o local da realização. Por exemplo, obras e serviços como limpeza e conservação, vigilância, 

portaria, etc. Assim, será evitado alegações de desconhecimento por fatos ocultados sobre o 

objeto da licitação que influenciaram a formulação da proposta. 

Neste diapasão, a visita técnica coletiva e individual, não impôs qualquer prejuízo para as 

empresas, pois todas aquelas que efetivamente participaram, atenderam as condições e, 

aquelas que não estiveram nesse ato, não ficaram tolhidas de participarem do certame. 

Sobre a exigência de visita técnica, por diversas oportunidades foi enfrentada pelos nossos 

Tribunais, como trazemos à colação as decisões: 

 

APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. 

EXIGENCIA DE QUE AS INTERESSADAS REALIZASSEM VISITA TÉCNICA 

AO LOCAL DA OBRA LICITADA. LEGALIDADE. A exigência contida no Edital 

de que as interessadas realizassem visita técnica ao local da obra, não se trata 

de exigência desarrazoada, desproporcional ou mesmo que frustre o caráter 

competitivo do certame. Ao contrário, trata-se de exigência comum a todos os 

interessados, aos quais foi conferido prazo razoável para a realização, não 

obstaculizando a participação de ninguém. A intenção da impetrante, de não se 

submeter à exigência supra referida, a qual fora comum a todas as interessadas, 

é que fere os princípios da isonomia e vinculação ao instrumento convocatório. 

Sentença denegatória mantida. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível N° 

70058328378, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em 06/08/2014) 

(TJ-RS - AC: 70058328378 RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Data de 

Julgamento: 06/08/2014, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 20/08/2014) 

 

Nos parece que a cláusula de exigência de visita técnica que deve ser refutada é aquela que 

venha como conditio sine qua non para a participação do certame. Não é o que se vislumbra 

no presente caso. A cautela necessária da administração pública de ter indicado a 

mencionada exigência, não se manifesta como fato impróprio mas um zelo pelo erário e a 

garantia de que não venha ocorrer dessaborar com o não cumprimento de contrato pela 

empresa e os danos que isso pode impor ao Poder Público. 

Quanto a Exigência de Atestado de Capacidade Técnica  



 

 

No caso da determinação editalícia de atestado de capacidade técnica. Não nos parece 

distante da realidade trazia em nosso ordenamento jurídico, uma vez que, no caso, a norma 

especial de regência traz a possibilidade expressa de determinação do uso da Lei no. 

8.666/93. 

Conforme já tivemos oportunidade de afirmar antes, trata-se de uma obra de enorme 

importância para o Município de Santarém, com valor elevado dentro de seus padrões, com 

patente complexidade, fazia-se necessário que o licitante interessado em contratar com o 

Poder Público demonstrasse a sua capacidade de executar a obra, a contento, tendo como 

indicativo as obras já executadas. 

Dos serviços que iram ser executados, que passaram a ser referências para ser demonstrada 

a capacidade da empresa em determinados serviços, chamamos a atenção de apenas dois 

itens: a) muro de contenção; b) píer. 

O muro de contenção, foi apresentada a CAT 143265/2017, execução de um muro de 

contenção na Orla da Baia do Sol, Distrito de Mosqueiro, Município de Belém, Estado do 

Pará. 

Para corresponder o quantitativo mínimo trazido no edital, adicionou a ART. 11625-2001, 

Estação Naval do Rio Negro, na cidade de Manaus, Estado do Amazonas. 

Atestado de Obras de Contenção na Orla de Santarém, com atestado da lavra da já citada 

Secretaria, perfazendo 225 metros. 

O Edital não permitiu que as empresas pudessem somar seus atestados de capacidade técnica, 

para completar o quantitativo exigido como Atestado de Capacidade Técnica. 

Não é demais dizer que a Administração Pública promovente do certame foi em muito 

generosa, quanto estabeleceu um percentual bem baixo, considerando que a área total a ser 

construída é 1.650 (um mil e seiscentos e cincoenta) metros. 

Neste aspecto, o muro de contenção apresentado para demonstrar experiência de exercício 

anterior de serviço similar e de complexidade equivalente, o edital fixou um quantitativo 

mínimo de 250 (duzentos e cincoenta) metros de cumprimento por 5 (cinco) metros de altura, 

considerando que a certidão no. 13641012017 não trazem as dimensões exigidas, apenas os 

materiais usados; a certidão no. 000038/202 consta a execução de 15 (quinze) metros de 

muro, sem qualquer referência, quer da altura quanto da estrutura executada, além de existir 

erro no número mencionado não corresponde o documento que foi juntado aos autos; por 

fim, a certidão 136790/32017, não há qualquer referência a execução de 3,71 metros de muro, 

não contemplando a exigência trazida no edital. 

Por sua vez, no que diz respeito aos piers flutuantes foi cobrado a extensão de 100 (cem) 

metros. A empresa, com bem menciona o Relatório a empresa trouxe um atestado 

comprovando a execução de 72 (setenta e dois) metros de plataforma flutuante, que, isso é 

suficiente para mostrar a diferença entre um píer e uma plataforma flutuante. 

Sobre este serviço, importa em destacar que a certidão juntada sob o no. 13679012017, não 

se reporta o material utilizado na passarela flutuante de 72 metro, informando que tal obra 

foi construída apenas para a instalação das bombas e barrilete, ou seja, em desacordo com 

o edital. Por sua vez a certidão 0815 que foi apresentada pela empresa Carmona, se reporta 

a ponte móvel de acesso ao flutuante para embarque e desembarque de passageiros, com 

25,00 metro, também não atendendo a previsão do edital. 



 

 

Neste serviço, que se trata de serviço distinto, tecnologia diversa, que se manifesta como 

importante para a configuração da obra como um todo, e em superficial leitura do atestado 

exibido e aquele discriminado nas planilhas e projeto, percebe-se uma diferença abismal, 

considerando a finalidade distinta, onde demanda tecnologia e recursos bem diferenciados. 

A destinação das obras indicadas no atestado apresentado para comprovar a execução de 

píer, não é a mesma que se almeja contratar. Elucida-se, no presente caso a estrutura 

metálica e a dimensão são em muito diferenciadas daquela que foi apresentada pela 

recorrente e aquilo reclamado pelo Poder Público. Aliás, fotografias que foram juntadas das 

obras executadas, em especial, aquela de maior volume pela Recorrente, construída para a 

Companhia de Saneamento do Estado do Pará-COSANPA, são, como dito, destinação, 

tamanho e complexidade bem distinta, não podendo, a nosso ver, ser aceito como observado 

pela licitante antes indicada e o contido do edital, portanto, não sendo observado pela 

empresa essa condição basilar que serva sobre a sua capacidade ou não de realizar o objeto 

de um futuro ajuste. 

O píer, para a obra em comento, se manifesta como a outra meta relevante, mas que 

complementa, uma vez que se trata de local para embarque de cargas e passageiros, portanto 

com movimentação constante, onde de movimentará objeto com peso, e, como dito antes, não 

se compara a um flutuante ou um píer destinado a dar suporte a um serviço único, estático, 

com peso pré determinado. Por fim, o atestado que busca a comprovar a construção de píer, 

não corresponde em tamanho, que só irá alcanças se ocorrer a somatória, mas, em simples 

leitura do atestado, são obras diferentes, pois são flutuantes, um sem uma passarela 

compatível com a obra principal.  

Na verdade, não se trata de uma obra pública, mas particular, não sendo destinada a 

embarque de passageiros e mercadorias. Ainda que tenha ponderado o atendimento da 

capacidade técnica deste item, fazendo juntada de fotografias das obras apontadas como 

construídas pela recorrente e apresentadas como píer, ainda assim, é bem diferente daquele 

que se almeja a construir pela Municipalidade Santarena. 

Grife-se que existe a necessidade de se acautelar ante uma obra que remete a conhecimento 

técnico apurado, ante a fiscalização de órgãos governamentais, assim como as 

peculiaridades dos rios da Amazônia 

A questão de fundo gira em torno da licitude da exigência editalícia da comprovação da 

capacidade técnica específica da empresa, que é feita por meio de atestados de sua 

experiência anterior, medida pelo histórico de suas atuações em outros contratos, e pela 

existência de aparelhamento e pessoal adequados para a execução do objeto da licitação, e 

da comprovação da capacitação técnico-profissional, que é decorrente de a licitante possuir 

em seu quadro permanente pessoal 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 à do objeto licitado. 

Como é sabido a intenção da Administração Pública é tão somente aferir a capacidade das 

licitantes, buscando no mercado empresa que possua experiência compatível com o objeto 

licitado, que configura-se bastante complexo no caso em tela, e que demonstre ter capacidade 

técnica suficiente para garantir a execução integral do futuro contrato e seu respectivo 

objeto, com todos os requintes de complexidade, melhor técnico e menor preço. 

Desta forma, não está exigindo a comprovação de quantidades que sejam desarrazoadas ou 

desproporcionais ao objeto da licitação, simplesmente definiu as suas exigências de 



 

 

qualificação técnica de acordo com as características técnicas e quantitativos da obra a ser 

executada pela vencedora da licitação.  

A exigência não fere nenhuma norma legal e está em total consonância com o objeto licitado, 

portanto não contradiz o disposto no art. 30, II da Lei de Licitações que impõe que a 

documentação relativa à qualificação técnica poderá consistir na comprovação de aptidão 

para desempenho de atividade pertinente e compatível com as características, quantidades e 

prazos com o objeto da licitação. Nesta senda, vale transcrever Súmulas do Tribunal de 

Contas da União: 

SÚMULA N° 263/2011 

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. 

Acórdão 534/2016 - Plenário Relator ANA ARRAES 09/03/2016 

É lícito a Administração exigir quantitativos para comprovação da capacidade 

técnico-operacional superiores àqueles exigidos para demonstração da 

capacidade técnico-operacional, uma vez que, embora a experiência da empresa, 

sua capacidade gerencial e seus equipamentos sejam fatores relevantes, 

profissionais qualificados são determinantes para o desempenho da contratada. 

Como podemos constar com superficial leitura das planilhas e orçamentos da obra em 

referência, vamos perceber o quantitativo exigido para muro de contenção e píer, que, nos 

moldes que foram cobrados, como parcelas substanciais da obra, em nada ofendem as 

recomendações existentes sobre o assunto, inclusive orientações do próprio TCU. 

Neste sentido, a Portaria n° 108 do DNIT, instituída de acordo com os procedimentos 

adotados pelo TCU no que tange à capacitação técnica, que assevera que poderão ser 

considerados como parcelas de maior relevância apenas os itens que possuam valor igual ou 

superior a 4% do objeto licitado e que representem apenas 50% da quantidade exigida no 

Edital, senão vejamos: 

Considerando determinações do Ministério dos Transportes, por meio da 

Instrução Normativa 01, de 04 de outubro de 2007, e do Egrégio Tribunal de 

Contas no que diz respeito aos procedimentos e exigências a serem adotados 

quanto às capacitações técnicas previstas nos editais de licitação, resolve: 

Art. 1º  Determinar que a exigência de capacitação Técnica se restrinja aos itens 

de maior relevância técnica e financeira contidos no objeto a ser licitado em 

número máximo de 8 (oito) e não superiora 50% (cinquenta por cento) das 

quantidades licitadas para o serviço específico. 

Art. 2° Os itens de maior relevância são entendidos como aqueles que constem do 

objeto licitado em valor igual ou superior a 4% (quatro por cento). 

Seguindo tal orientação; não é demais afirmarmos que a exigência de atestado de capacidade 

técnica incidiu sobre parte da obra de maior relevância, que, como já extremado alhures, não 

foi atendido pela empresa, através de documento idôneo. 



 

 

Para a situação ora em comento, reforçamos o entendimento ora esboçado, socorrendo-nos 

do magistério de Justen Filho5 

Existem situações em que o fator quantitativo é relevante, para fins de 

qualificação técnico-profissional. É inviável reputar que um particular detém 

qualificação técnica para serviço de trezentas máquinas simplesmente por ser 

titular de bom desempenho na manutenção de uma única máquina. A Lei 

consagrou preconceito insustentável, pois a boa execução anterior de 

quantidades mínimas e (ou) com prazos máximos pode ser a única forma de 

evidenciação da qualificação técnico-profissional. Seria reprovável a exigência 

anterior com quantidades mínimas ou prazos máximos se isso fosse desnecessário 

para comprovação da qualificação técnica do sujeito, em função das 

peculiaridades do objeto licitado.  

Desta forma, comungamos do entendemos de que é muito mais objetivo o critério afeto á 

definição de um quantitativo específico (logicamente desde que o mesmo seja proporcional 

ao objeto licitado), do que a previsão genérica de alguns editais, no sentido de se demonstrar 

execução de obra ou serviço "pertinente", "compatível" e "semelhante", o que pode levar, não 

raro, á subjetividade de julgamentos, ao arrepio da lei. 

Como já demonstrado, a Administração Pública promovente do certame foi em muito 

benéfica, ao estabelecer um quantitativo, em muito inferior a 50% (cincoenta por cento) da 

obra, pois almejava a amplitude de participação. Se condicionou a condição mínima, onde 

um inúmeros licitantes possuíam tal condição, flexionar, para diminuir ainda mais, já traduz 

a irresponsabilidade do Poder Público, ante a relevância para si e para os seus 

jurisdicionados, a obra que visa a construir. Seguindo este caminho, se apresenta como 

razoável por buscar a ampliar a concorrência, quando exibiu um atestado de capacidade 

técnica bem inferior a totalidade da obra, não exigindo, dessa forma, que se trata-se de igual 

obra. Igualmente, a proporcionalidade é patente, pois não se pautou em exagero, mas na 

fixação de condição de maior possibilidade de existir obra similar a ser encontrada, sem 

perder o zelo por um serviço de qualidade técnica. 

Ressalte-se, como já extremado alhures, o edital não autorizou a somatória de atestado, 

portanto, deveria ser um com capacidade de comprovar a execução pretérita de serviço 

compatível, inclusive na complexidade da obra que se visa construir. Vê-se, no entanto, que 

a determinação contida do edital já demonstra a necessidade de atestado único, ante a sua 

cobrança de quantitativo inferior ao autorizado pelo TCU, por exemplo.  

Nenhum pedido de esclarecimento, impugnação ou outra forma de contestação foi realizado 

pela empresa recorrente quanto a dicção contida no edital, que faz presumir a plena ciência 

da determinação contida na lei interna do certame. 

Em homenagem ao princípio da vinculação ao edital, essa exigência é o norte a ser seguido... 

Embora o critério seja menor peço, é sabido que nem sempre o mais em conta é o melhor 

preço. A Administração Pública tem um vasto histórico de problemas quanto a obras 

inacabadas, a obra de qualidade questionada, que, logicamente não se reporta a Recorrente, 

mas a situações notórias neste pais. Desta forma, forçoso é admitir a necessidade de dar 

oportunidade ao axioma jurídico: dura lex sed lex... 

Reportando-nos a legislação que rege a matéria, necessário se faz que apresentemos os 

principais dispositivos inerentes a matéria, em sede de licitação pública, in verbis 



 

 

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

I- registro ou inscrição na entidade profissional competente; 

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e 

indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e 

disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação 

de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos 

trabalhos; 

§ 2º As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, mencionadas 

no parágrafo anterior, serão definidas no instrumento convocatório. 

§ 3º Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou 

atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e 

operacional equivalente ou superior. 

Vê-se como oportuno e afirmar que não nos parece prudente e razoável exigir igual 

quantitativo, mas a dicção do dispositivo legal que trata da matéria, exige que o atestado de 

capacidade técnica, deve ter forma própria e o seu conteúdo ideológico deve assegura a 

execução da obra e serviço que seja compatível em características, quantidades e prazos com 

o objeto da licitação. 

Ora, se a empresa não tem como comprovar que já executou serviço na quantidade mínima 

indicada péla Administração, qual será a garantia que esta terá, quando a capacidade do 

licitante se propõe em executar uma obra muito maior? A aferição da capacidade técnica, a 

garantia da execução da obra com aceite pela Administração por estar dentro da exigência 

de Contrato demonstra zelo pelo erário, ante uma eventual inexecução contratual e atenta 

para o interesse público. 

Como manifestado alhures, o Poder Público cobrou a comprovação de capacidade para a 

execução de um serviço de grande relevância para a totalidade da obra, que, sem a presença 

do píer, descaracteriza, inclusive, o projeto básico e outras informações, em especial, a 

função social almejada pela obra pública em comento.  

Não servem para a finalidade indicado os atestados juntados pela empresa Carmona 

Cabreira, por não corresponder a obra, ainda que em sua similaridade, e a complexidade 

também não foram discriminadas, portanto, não servindo para o fim visado pelo legislador 

ordinário. 

O atestado deve conter todas as informações necessárias e suficientes para que se possa, 

mediante comparação entre a obra ou serviço objeto do atestado e a obra ou serviço objeto 

da licitação, inferir a aptidão da proponente para a execução do contrato nos termos em que 

se propõe. 

Esse cotejo entre o conteúdo do atestado e o conteúdo do contrato não poderá admitir por 

critério de comparação exclusivamente a igualdade ou equivalência entre ambos, mas deverá 

admitir também a similaridade ou analogia dos objetos. 

A intenção da Administração Pública é tão somente aferir a capacidade das licitantes, 

buscando no mercado empresa que possua experiência compatível com o objeto licitado, que 



 

 

configura-sé bastante complexo no caso em tela, e que demonstre ter capacidade técnica 

suficiente para garantir a execução integral do futuro contrato. 

Por estas razões o Edital RDC no 001/2017-SEMINFRA, não está exigindo a comprovação 

de quantidades que sejam desarrazoadas ou desproporcionais ao objeto da licitação, 

simplesmente definiu as suas exigências de qualificação técnica de acordo com as 

características técnicas e quantitativos da obra a ser executada pela vencedora da licitação. 

A exigência não fere nenhuma norma legal e está em total consonância com o objeto licitado, 

portanto não contradiz o disposto no art. 30, II da Lei de Licitações que impõe que a 

documentação relativa à qualificação técnica poderá consistir na comprovação de aptidão 

para desempenho de atividade pertinente e compatível com as características, quantidades e 

prazos com o objeto da licitação. 

Evidentemente que a obra a ser licitada exige, no mínimo, uma cautela especial por parte do 

Poder Público, tem em vista o seu vulto e a importância para os munícipes. 

Relembrando que ao se deparar com a contratação de particulares, por parte da 

Administração Pública, estamos diante de uma atividade complexa, pois, em regra, enfrenta-

se uma situação em que há interesses contrapostos entre a contratada e a contratante. A 

primeira visa ao lucro, ao passo que a segunda almeja a boa execução do objeto contratual. 

Em licitações do tipo menor preço, um importante desafio impõe-se perante o gestor 

conseguir atrair licitantes qualificados e que ofertem os valores mais baixos. 

O empenho por parte dos órgãos da Administração Pública em tentar assegurar a qualidade 

por meio de uma descrição detalhada do objeto, bem como pela exigência de certos requisitos 

de qualificação técnica como condição de habilitação dos licitantes. 

No entanto, em se tratando de licitações do tipo menor preço, é comum que se sagrem 

vencedores os participantes que formalmente preenchem todos os requisitos de habilitação 

técnica, mas que na prática não conseguem executar o contrato de modo eficiente, o que 

provoca graves1 prejuízos à Administração. 

Neste sentido deve se atentar para que as exigências de qualificação técnica não sejam 

desarrazoadas a ponto de frustrar o caráter competitivo do certame. Outro não é o 

posicionamento do TCU (BRASIL, TCU, 2009b): 

As exigências relativas à capacidade técnica guardam amparo constitucional e 

não constituem, por si só, restrição indevida ao caráter competitivo de licitações 

conduzidas pelo Poder Público. Tais exigências, sejam elas de caráter técnico-

profissional ou técnico-operacional, não podem ser desarrazoadas a ponto de 

comprometer o caráter competitivo do certame, devendo tão-somente constituir 

garantia mínima suficiente de que o futuro contratado detém capacidade de 

cumprir com as obrigações contratuais Tais exigências (sic) ser sempre 

devidamente fundamentadas, de forma que fiquem demonstradas 

inequivocamente sua imprescindibilidade e pertinência em relação ao objeto 

licitado. (Grifo nosso) 

Conforme indicação alhures, o atestado cobrado pela CPL/SEMINFRA no processo em 

comento, busca a comprovação de aptidão do interessado para o desempenho de atividade 

pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e 

indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis 

para a realização do objeto da licitação refere-se, pois, no presente caso, à pessoa jurídica. 



 

 

Por fim, queremos trazer à baila o entendimento de nossos Tribunais, no que diz respeito a 

regularidade de exigir atestado de capacidade técnica, em procedimento licitatório, na 

seguinte forma: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. 

LICITAÇÃO. ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA. LEGALIDADE DA 

EXIGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. INABILITAÇÃO. VINCULAÇÃO AO ATO 

CONVOCATÓRIO. 

Conforme entendimento sedimentado no âmbito do STJ, não é ilegal a exigência 

de comprovação de capacidade técnico-operacional. No caso, a exigência 

consistia na exibição de um atestado de execução de serviço similar, 

demonstrando que a empresa possui, no mínimo, dois anos de atividade na 

elaboração e execução de projetos sociais para a população de baixa renda. 

Razoabilidade da exigência, não cumprida pela apelada que fundamentou a sua 

desqualificação. Ademais, ao submeter a Administração ao princípio da 

vinculação ao edital (art. 41 da Lei n. 8.666/93), impede o Sr. Pregoeiro admitir 

proposta em desacordo com o previsto no ato convocatório. Correta, portanto, o 

indeferimento da liminar em razão da ausência de relevante fundamentação. 

Agravo desprovido. (TJ RS -Agravo de Instrumento N° 70049976731, Vigésima 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio 

Heinz, Julgado em 13/03/2013) 

 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. LICITAÇÃO. EXIGÊNCIAS. 

LICITANTE. APRESENTAÇÃO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO-

OPERACIONAL. COMPROVAÇÃO. HABILITAÇÃO LEGÍTIMA. 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PELA VENCEDORA ATENDIMENTO. 

PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DO CERTAME. 

IMPOSSIBILIDADE. DIREITO. PLAUSIBILIDADE. INSUBSISTÊNCIA. 

1. A licitação destina-se a viabilizar a contratação, pela administração, de obra, 

serviço, aquisição, locação ou alienação de bens mediante preço mais vantajoso, 

compreendendo a aferição da vantagem pecuniária a apuração da qualificação 

técnica do licitante e sua aptidão para a prestação ou fornecimento como forma 

de ser resguardado o implemento do objeto licitado, devendo o procedimento 

licitatório ser pautado e guiado pelo princípio da legalidade, que, 

compreendendo todos os aspectos do certame, é plasmado, como premissa da 

preservação da legitimidade e higidez do certame, nas exigências contempladas 

pelo ato convocatório. 

2. Os licitantes, aderindo às condições previamente estabelecidas pela 

administração ou entidade licitante, devem guardar subserviência ao instrumento 

de convocação, atentando para as exigências estabelecidas pelo ente licitante, 

inclusive no que se refere à comprovação da sua capacitação técnica para a 

efetivação do objeto licitado, ao qual é resguardado diligenciar no sentido de 

aferir a satisfação das condições pautadas em subserviência aos princípios 

informativos da licitação, encontrando as condições moduladas limites apenas no 

que se afigura necessário ao resguardo do objeto licitado de forma a ser 

prevenido que não afetem a competitividade, impessoalidade e moralidade da 

competição como critério de seleção da proposta mais vantajosa. 

3. Estabelecendo o edital que pauta o certame que a licitante deve comprovar sua 

habilitação técnica para efetivação do objeto licitado mediante atestado de 



 

 

capacidade técnico-operacional emitido em nome da concorrente por pessoas de 

direitos público ou privado às quais teriam sido prestados os serviços atestados, 

a apreensão de que suprira o exigido, exibindo atestado destinado a comprovar 

sua capacitação técnica firmado por empresa que já a contratara, o atestado 

supre o exigido, pois não infirmado por participante inabilitado, legitimando que 

seja reputada habilitada por ter comprovado sua capacitação para fomentar os 

serviços licitados se proclamada vencedora, obstando que seja assegurada via de 

decisão judicial, a suspensão do procedimento licitatório legítimo. 

4. Agravo conhecido e provido. Unânime. (TJ DF -AGI 20150020066435 – 1ª 

Turma Cível, Publicação Publicado no DJE: 27/05/2015. Pág.: 203 Julgamento 

de 6 de Maio de 2015, Relator TEÓFILO CAETANO) 

Pelos motivos ao norte indicados não existe sustentação para proceder a retificação 

retendida ou censurada pela r. auditoria. 

No mais e em sede de arremate, temos que levar em consideração que estamos diante de fato 

consumado, ou seja, os serviços que foram contratados e estão sendo executados e, eventual 

modificação, importará em prejuízos indimensionáveis, invocando, dessa forma, não apenas 

a teoria do fato consumado, mas o periculim in reverso. (sic)” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A análise da manifestação será realizada na ordem em que foi apresentada a argumentação 

pelo Gestor Municipal. 

6.1 – Exigência de tempo de experiência da Equipe Técnica ferindo o disposto no artigo 

30, § 1º, inciso I e § 5º da Lei 8.666. 

O Gestor Municipal, iniciou sua defesa, alegando que se buscou selecionar empresa “com a 

necessária experiência para acompanhar a obra e evitar desconfortos e prejuízos no futuro” 

em virtude da importância e o vulto deste empreendimento para a Municipalidade. Aduziu 

que a exigência editalícia guardou conformidade com a Decisão nº 395/95, do Tribunal de 

Contas da União, que tratou da possibilidade de se exigir comprovação de experiência e 

capacitação operativa. 

Também fez citações ao artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, Julgados dos 

Tribunais de Justiças Estaduais em sede de Mandados de Segurança, e entendimento 

doutrinário, todos eles trataram acerca da possibilidade da Administração em exigir a 

comprovação da capacidade/qualificação técnica da empresa. E por fim, concluiu que a 

exigência contida no edital não trouxe prejuízos à competitividade do certame. 

Isto posto, merece salientar, que a irregularidade apontada, por este Controle Interno, se refere 

às cláusulas editalícias que estabeleceram exigências de comprovação de tempo de 

experiência dos profissionais, do quadro da empresa interessada em participar do certame, 

por se enquadrar em restrição à competitividade conforme jurisprudência do TCU e a Lei 

8.666/1993. 

Em momento algum foi questionado acerca da possibilidade da Administração em se exigir a 

qualificação técnica da empresa para licitar, uma vez que, esse tema foi definido no artigo 30 

da Lei 8.666/1993. Contudo, foi estabelecida de forma inequívoca, pelo parágrafo 5º do 



 

 

referido artigo, a vedação de se exigir a “comprovação de atividade ou de aptidão com 

limitações de tempo”. 

Portanto, a alegação da Municipalidade pela inexistência de ofensa à legislação vigente não 

será acatada. 

6.2 – Da rejeição a Recurso 

6.2.1 – Da indemonstrada ilegitimidade 

Conforme demonstrado neste relatório, o Presidente da CPL não acolheu o recurso interposto 

pela empresa Carmona Cabrera, sob o argumento de que não foi comprovada a sua 

legitimidade, agindo com excessiva formalidade, em que pese existir autorização, instituída 

no artigo 43, § 3º, da Lei 8.666/1993, para se promover diligência “em qualquer fase da 

licitação”. 

Causou estranheza ao constatar que o Gestor conduziu a sua defesa baseada nas rígidas 

formalidades do direito processual adotados na esfera judicial ao comparar o rito processual 

administrativo com “a sistemática do Direito Processual Comum”, e ao citar o artigo 18 do 

Código de Processo Civil de 2015 que estabeleceu “ninguém poderá pleitear direito alheio 

em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”, o que não se verificou 

neste caso em tela. (Original sem grifo) 

Ademais, conforme anteriormente demonstrado, quem assinou a peça recursal possui 

sobrenome idêntico ao da razão social da empresa, portanto havia grande probabilidade de 

pertencer ao quadro societário, bastando apenas confirmar por meios disponíveis na internet, 

de forma simples e rápida, com respaldo no artigo 43, § 3º, da Lei 8.666/1993. 

Em complemento, cabe registrar, ainda, que em 2011 a construtora Carmona Cabrera Ltda. 

participou e foi vencedora de dois certames na modalidade Concorrência nos 05 e 06/2011, 

posteriormente em 2012 foi vencedora da Concorrência nº 04/2012, todos promovidos pela 

Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINFRA. 

Portanto, é razoável supor que o quadro societário da empresa seja do conhecimento do 

Presidente da CPL, há bastante tempo, uma vez que, o servidor permanece investido no cargo 

de Chefe de Divisão de Licitação da SEMINFRA desde 1987, conforme foi comprovado por 

meio de documento apresentado pela Prefeitura. 

  



 

 

  
Fonte: Consultas à página da Imprensa Nacional. 

Nesse sentido, cabe mencionar, o artigo publicado na Revista do Tribunal de Contas do Estado 

do Rio de Janeiro (2º Semestre de 2013), de autoria da professora Maria Sylvia Zanella Di 

Pietro, intitulado “Limites da utilização do processo judicial no processo administrativo”, 

onde a eminente autora ensina sobre o princípio do formalismo moderado que deve nortear os 

atos administrativos.  

(...) não há dúvida de que existem semelhanças e diferenças entre o processo 

judicial e o administrativo. Ambos são processos de aplicação da lei. Ambos estão 

sujeitos aos princípios da legalidade, do formalismo, da ampla defesa, do 

contraditório, do devido processo legal, da motivação, da publicidade, da 

economia processual, da segurança jurídica, este último servindo de fundamento 

às regras que impõem respeito aos direitos adquiridos, ao ato jurídico perfeito e 

à coisa julgada, bem como aos prazos de prescrição e decadência, além das 

regras legais sobre preclusão. No entanto, não se pode negar a existência de 

diferenças sensíveis entre o processo judicial e o administrativo. Se assim não 

fosse, bastaria aplicar aos processos administrativos as normas constantes do 

Código de Processo Civil e do Código de Processo Penal (no caso de processos 

sancionadores). Assim é que o formalismo, presente nas duas modalidades de 

processo, é muito menos rigoroso nos processos administrativos, onde alguns 

falam em informalismo e outros preferem falar em formalismo moderado.  

No processo administrativo, se for dada preferência ao cumprimento da norma 

processual em detrimento do direito material, chegar-se-á ao fim da instância 

administrativa (também em nome da segurança jurídica), mas não se impedirá a 

instauração da instância judicial, com maiores ônus, não só para o particular, 

como também para a própria Administração Pública e para o erário. Por isso 

mesmo, ao tratar do tema do processo administrativo, tenho preferido falar em 

princípio do informalismo. Isto não significa ausência de formas, já que estas são 

essenciais para permitir o controle dos atos administrativos; mas significa a 

adoção de formas menos rígidas do que no processo judicial. 

Note-se que na própria Lei n° 9.784/99 (elaborada por comissão presidida por 

Caio Tácito e da qual tive a honra de participar), o formalismo não é incluído 

entre os princípios do processo administrativo, mencionados no artigo 2°. Além 

disso, no parágrafo único, o dispositivo estabelece determinados critérios a 

serem observados no processo, alguns dos quais permitindo incontestavelmente 

abrandar a aplicação do princípio do formalismo e o rigor das normas 

processuais: Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, 

entre outros, os critérios de: VIII - observância das formalidades essenciais à 

garantia dos direitos dos administrados;  

IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de 

certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados;  



 

 

X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à 

produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam 

resultar sanções e nas situações de litígio; (Original sem grifos) 

Pelo exposto, a alegação do Gestor em relação a esta irregularidade não será acolhida. 

6.2.2 – Sobre a Rejeição do pedido alegando a intempestividade. 

O Gestor declarou, em sua manifestação, que se trata de contagem de prazo para trás ou 

contagem regressiva. Posteriormente, por analogia, apresentou o ensinamento do professor 

Ulisses Jacoby, que exemplificou a contagem de prazo no caso de impugnação do edital 

(insculpido no inciso II, do artigo 41 da Lei 8.666/1993, e no artigo 12 do Decreto nº 

3.555/2000) que estabeleceram a possibilidade de obstar o edital até dois dias úteis antes do 

certame.  

Esta corrente doutrinária defende que deve haver dois dias úteis entre a data da impugnação e 

a data da abertura dos envelopes, portanto favorável à decisão tomada pela Municipalidade, 

que interpretou que deveria ser guardado cinco dias úteis entre a data da interposição de 

recurso e a data da abertura da proposta. 

Em contrapartida, o egrégio Tribunal de Contas da União determinou a adoção da metodologia 

de contagem estabelecida pelo artigo 110 da Lei 8.666/1993, conforme albergado por este 

Controle Interno que apontou pela tempestividade dos dois recursos interpostos pelas 

empresas interessadas, e negadas pelo Presidente da CPL.   

Nesse sentido, cita-se exemplificativamente os Acórdãos do TCU de nos 1.871/2005, de 16 de 

novembro de 2005, 539/2007, de 4 de abril de 2007, e 2.167/2011, de 17 de agosto de 2011, 

todos do Plenário.  

Segue transcrição do excerto do Acórdão nº 1.871/2005 que determinou, à Fundação 

Universidade de Brasília, a aplicação da regra estabelecida no artigo 110 da Lei 8.666/1993 

em análise de impugnações ao edital: 

20. Verifica-se no preâmbulo do edital que a data para recebimento da proposta 

foi marcada para 10/08/2005. 

21. Na interpretação levada a efeito pelo Pregoeiro da FUB, e consignada nas 

respostas às impugnações, o prazo fatal para a contestação teria encerrado em 

05/08/2005, na forma do edital, tendo em vista que os dias 6 e 7 de agosto caíram 

no sábado e no domingo. 

22. Já para a representante, o prazo se encerraria no dia 8/8/2005, data, aliás, 

em que protocolou a impugnação administrativa. 

23. A controvérsia, como salientado na instrução anterior dos autos, reside pois 

na interpretação que se dá a expressão “até dois dias úteis antes”. A solução 

deve ser buscada na Lei n.º 8.666/93, aplicável subsidiariamente às licitações na 

modalidade Pregão, que, no caput do art. 110, estabelece o seguinte: 

“Art. 110 Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Lei, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, 

exceto quando for explicitamente disposto em contrário.”  

24. No caso vertente, aplicando-se o art. 110 da Lei de Licitações, é evidente que 

o dia do recebimento da proposta (10/8/2005) deve ser considerado na contagem 

do prazo. Desta forma, assiste razão à empresa representante, já que não paira 



 

 

qualquer dúvida de que eventuais impugnações poderiam ter sido apresentadas 

até (inclusive) o dia 8/8/2005. (Original sem grifos) 

Deste modo, não restou dúvida que os recursos interpostos, protocolizados no dia 13 de junho 

de 2017, observaram o prazo de cinco dias úteis conforme estabelecido pelo artigo 45, inciso 

I, alínea b, da Lei nº 12.462/2011, portanto os mesmos deveriam ter sido acolhidos pela 

Comissão de Licitação. Ainda que, estivesse fora do prazo por um dia, a CPL deveria ter 

analisado devido à importância da matéria trazida à lide, de interesse geral dos licitantes. 

Ademais, o dever de revisão de ato administrativo eivado de ilicitude decorre do Poder Dever 

de Autotutela da administração pública, e não somente do atendimento à demanda do 

recorrente. Posto que, a nulidade quando absoluta atingirá o coletivo, e não somente o 

interesse da parte autora. O Contrário seria perpetrar a ilegalidade material em respeito ao 

formalismo exacerbado. 

Neste sentido, a professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro, em seu artigo “Limites da 

utilização do processo judicial no processo administrativo”, assim asseverou: 

No processo administrativo, as decisões administrativas mesmo as adotadas na 

última instância da escala hierárquica, são sempre passíveis de revisão pelos 

órgãos de controle. Não adianta o apego excessivo aos formalismos, aos prazos 

para apresentação de recursos ou juntada de documentos, se, por falta de tais 

providências, a decisão administrativa resultar em ato ilícito que pode ser 

corrigido pelo Poder Judiciário. (Original sem grifo) 

Sobre a Visita Técnica. 

Acerca desse tema, o Gestor reconheceu que, esta exigência, limita o universo de 

competidores por impor ônus excessivo aos interessados que se encontram em localidades 

distantes, contudo defendeu que, no caso em tela, foi legal e imprescindível para perfeita 

execução do contrato, e ainda, negou que a cláusula editalícia tenha condicionado a 

apresentação do atestado de visita técnica para participação no certame. 

Conquanto, cabe ressaltar, que o Gestor está equivocado ao afirmar que a cláusula editalícia 

não estabeleceu como “conditio sine qua non para participação do certame”, uma vez que, a 

Subcláusula 8.8.1.10 que trata da Declaração de Visita foi inserida na Cláusula 8.8 como parte 

da documentação necessária para habilitação da licitante, portanto a realização da visita 

técnica foi uma condição indispensável para participação no certame. 

 

 
    Fonte: Edital RDC Presencial nº 001/2017/SEMINFRA 

Ademais, há farta jurisprudência do Tribunal de Contas da União vedando a exigência de 

realização da visita técnica como condição para participar das licitações, sem que haja 



 

 

demonstração de sua imprescindibilidade no próprio processo licitatório, portanto a alegação 

da Municipalidade, além de ser inverídica, não elide a irregularidade apontada.   

Quanto à Exigência de Atestado de Capacidade Técnica 

Merece salientar que não é verdadeira a afirmação do Gestor quando asseverou que “o Edital 

não permitiu que as empresas pudessem somar seus atestados de capacidade técnica, para 

completar o quantitativo exigido como Atestado de Capacidade Técnica”, uma vez que, 

inexiste, no Edital RDC Presencial nº 001/2017 – SEMINFRA, qualquer cláusula que limite 

o número de atestados técnicos. 

Ademais, caso esta restrição estivesse presente na constituição do edital estaria afrontando a 

jurisprudência do Tribunal de Contas da União, e ao artigo 30, §§ 1º, 3º e 5º, da Lei 

8.666/1993. 

Neste sentido, o egrégio Tribunal de Contas prolatou no Acórdão nº 1.237/2008 – Plenário, 

de 25 de junho de 2008, “permita que a comprovação de capacidade técnica seja feita mediante 

o somatório de atestados, sempre que não houver motivo para justificar a exigência de atestado 

único”, seguem outros de mesma natureza, Acórdãos nos 2.150/2008, de 1º de outubro de 

2008, 2.882/2008, de 3 de dezembro de 2008, e 1.231/2012, de 23 de maio de 2012, todos do 

Plenário.  

Quanto à alegação de que as Certidões de Acervo Técnico apresentadas pela licitante não 

comprovaram a execução de muro de contenção na dimensão de 5,0 metros de altura exigida 

pelo edital, há que ressaltar, que a CAT nº 136410/2017 trouxe descrições de serviços de 

engenharia idênticos aos contemplados na planilha orçamentária do edital sob exame. Tais 

como, fabricação de estacas pré-moldadas de concreto, cravação de estaca em concreto 

armado 0,35 x 0,35 – 4 estacas, blocos de coroamento e consoles, placas pré-moldadas de 

concreto, placas de ancoragem (A, Aa), pilares, atirantamento, aterro e enrocamento, aterro 

estruturado, comprovando que se trata de mesma especificação técnica e metodologia 

executiva, portanto não assiste razão o Gestor quando asseverou que a mesma não atendeu à 

exigência editalícia.   

Do mesmo modo, a Municipalidade refuta os acervos apresentados, relativos ao píer flutuante, 

por serem divergentes quanto ao material utilizado, a metodologia executiva e a sua 

destinação. Novamente, merece salientar que a comprovação da capacidade técnica 

estabelecida pela Lei 8.666/1993 cita em “execução de obra ou serviço de características 

semelhantes”, e não em serviços idênticos.  

Ademais, conforme anteriormente demonstrado, a execução do píer flutuante possui baixa 

relevância técnica, pois os serviços específicos de engenharia civil como, execuções de 

fundação em estaca, de blocos de apoio das passarelas, de pilares limitadores em tubo, são de 

baixa expertise técnica conforme verificado pelo exame da Especificação Técnica do Projeto 

de Execução de Passarelas Flutuantes, parte integrante do projeto básico, que foi elaborada 

pela empresa Consec – Consultoria de Estruturas e Construções Ltda.  

Além disso, os flutuantes que são confeccionados com elementos metálicos, e que 

representam a parcela de maior custo financeiro da construção dos seis píeres, devem ser 

produzidos por empresas especializadas na fabricação de estruturas metálicas, cabendo à 

construtora apenas a montagem no local designado. Portanto, a manutenção da exigência de 

comprovação desta execução tem o caráter restritivo por extrapolar a determinação contida no 

artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal do Brasil.   



 

 

Com a finalidade de demonstrar a baixa relevância técnica quanto aos serviços de engenharia 

reservados à construtora, segue registro fotográfico do Terminal Hidroviário de Cargas e 

Passageiros de Santarém concluído, no exercício de 2017, pela Construtora Mello de Azevedo 

S/A. 

Observa-se a similaridade na execução da passarela flutuante entre o projeto básico licitado e 

a construída recentemente, onde se verifica que o corpo estrutural foi composto por balsa 

metálica, provavelmente construída por empresa subcontratada. 

  

 

 
Fonte: Registro fotográfico, e Projeto de Passarela Metálica e Flutuantes elaborado pela Consec - Consultoria de 

Estruturas e Construções Ltda 

Após analisar a manifestação apresentada pelo Gestor Municipal conclui-se que inexistem 

elementos suficientes para afastar as irregularidades verificadas na condução do RDC 

Presencial nº 001/2017, pela Comissão Permanente de Licitação da SEMINFRA, quanto à 

inserção de cláusulas restritivas no edital e adoção de formalismo exagerado nas decisões, 

frustrando o caráter competitivo da licitação e ferindo os princípios norteadores estabelecidos 

pelo artigo 3º da Lei 8.666/1993 e pelo artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal do 

Brasil.       



 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.2. Execução do muro de contenção em desacordo com a Metodologia Executiva 

aprovada. 
 

Fato 
 

Refere-se à inspeção física da obra realizada, no período entre os dias 24 e 26 de abril de 2018, 

por amostragem, tendo como critério de seleção os itens constantes dos boletins de medição 

emitidos passíveis de verificação visual “in loco”. Os serviços selecionados correspondem à 

fundação e à supraestrutura, bem como as instalações do canteiro de obras. 

Ressalta-se que, no período em que ocorreu a inspeção, o Rio Tapajós, que banha a cidade de 

Santarém, encontrava-se com seu nível elevado, encobrindo parte das estruturas de concreto 

armado do muro de arrimo, o que impactou parcialmente na verificação dos elementos de 

fundação e de supraestrutura executados. 

Os serviços de “Pressoancoragem” e de montagem dos “Blocos Pré-Moldados de Concreto 

Armado”, relativos à fundação, encontravam-se paralisados e com maquinário desmobilizado 

devido a cheia do Rio Tapajós que comprometeu a continuidade desses serviços. 

Foi previsto na planilha orçamentária contratual, item “Serviços Preliminares” no valor de R$ 

804.370,30, referentes à construção, entre outros, de escritório, almoxarifado, refeitório, 

sanitários e vestiários. No entanto, verificou-se que os serviços executados foram de reforma 

e ampliação e não de construção, tendo em vista que a empresa executora da obra já se 

encontrava com um canteiro instalado na cidade de Santarém. 

Adicionalmente, foi realizada a verificação em campo do cumprimento da metodologia 

executiva do muro de contenção, pela Construtora Mello de Azevedo, conforme as etapas 

estabelecidas nas plantas do projeto executivo “Muro de Contenção – Metodologia Executiva” 

P603-EC-DS-013 e 014, elaborados em 22 de janeiro de 2018 pela própria Construtora. 

Segundo consta no projeto executivo são nove as etapas a serem cumpridas, para trechos com 

três placas de contenção, desde a execução da fundação com pressoancoragem até a conclusão 

da instalação das placas de contenção, conforme a sequência de quadros a seguir: 

Quadro: Etapas de execução do muro de contenção contendo, neste exemplo, três placas de 

contenção, tirantes e placas de ancoragem cada 



 

 

  

1ª ETAPA 

1ª Fase: escavação preliminar para assentamento do 

bloco. 

2ª Fase: Assentar bloco. 

3ª Fase: Execução das estacas através dos furos 

existentes no bloco. 

2ª ETAPA 

1ª Fase: Escavação final para lançamento da 1ª placa de 

contenção (neste exemplo: modelo TP3) 

2ª Fase: Assentar a placa de contenção (ex. TP3). 

3ª Fase: Preparação da ferragem do montante. 

4ª Fase: Colocação do Tirante 1. 

  
3ª ETAPA 

1ª Fase: Reaterro da placa de ancoragem do Tirante 1.  

2ª Fase: Concretagem do montante até o nível superior 

da placa de contenção (ex: TP3). 

3ª Fase: Ativar o tirante 1 (ver projeto executivo). 

4ª ETAPA 

1ª Fase: Colocação de pedra de mão (início do dreno).  

2ª Fase: Início da colocação da manta drenante Macdrain. 

3ª Fase: Lançamento de brita nº 2. 

  
5ª ETAPA 

1ª Fase: Assentar a placa de contenção (ex. TP2). 

2ª Fase: Preparação da ferragem do montante. 

6ª ETAPA 

1ª Fase: Reaterro da placa de ancoragem do Tirante 2. 



 

 

3ª Fase: Colocação do Tirante 2. 2ª Fase: Concretagem do montante até o nível superior da 

placa de contenção (ex: TP2). 

3ª Fase: Ativar o Tirante 2 (ver projeto executivo). 

  
7ª ETAPA 

1ª Fase: Instalação da manta drenante Macdrain na 

placa superior (ex: TP2). 

2ª Fase: Lançamento de brita nº 1. 

3ª Fase: Instalação da manta de Bidim OP-30. 

4ª Fase: Lançamento da areia. 

5ª Fase: Lançamento do material arenoso. 

6ª Fase: Reaterro parcial com material argiloso. 

8ª ETAPA 

1ª Fase: Assentar a placa de contenção superior (ex: TP1). 

2ª Fase: Preparação da ferragem do montante. 

3ª Fase: Colocação do Tirante 3. 

4ª Fase: Aterro da placa de ancoragem do Tirante 3 

conforme indicado. 

5ª Fase: Ativação do Tirante 3.  

  
9ª ETAPA 

1ª Fase: Final da instalação da manta drenante 

Macdrain. 

2ª Fase: Final do reaterro com material argiloso. 

Trecho final do muro de contenção com altura de 2,0 m, 

com serviços de terraplanagem com a colocação de britas, 

manta Macdrain concluídos, faltando a camada de aterro 

com material argiloso até o nível da placa de contenção. 

Fonte: Projeto executivo P603-EC-DS-013 e 014; registro fotográfico de 24/04/2018.  

Em inspeção física realizada, entre os dias 24 e 26 de abril de 2018, no canteiro de obras foi 

constatada a desconformidade do processo empregado pela Construtora na construção do 

muro de contenção. Conforme a metodologia demonstrada anteriormente, a concretagem dos 

pilares e assentamento das placas de contenção devem ser executados concomitantemente 

com a instalação dos conjuntos de placas de ancoragem/tirantes, assim como o serviço de 

terraplanagem com aterros estruturados e de preenchimento de acordo com o projeto 

executivo. 

Contudo, foi verificado na visita técnica que, nos trechos compreendidos entre os pilares P23 

a P57, e P251 a P289, a Construtora havia executado a concretagem dos pilares e assentamento 

das placas de contenção até o nível máximo previsto, juntamente com a instalação da primeira 

fileira do conjunto de placas de ancoragem/tirante. Para o referido trecho foi estabelecido em 

projeto que o muro seria constituído por pilares de concreto, duas placas de contenção (TP1 e 

TP2 ou TP3), dois conjuntos de placas de ancoragem/tirantes, com aterros estruturados e de 

preenchimento. 



 

 

Ressalta-se que as placas de ancoragem, referentes à segunda fileira, não foram instaladas e 

estavam disponibilizadas ao longo do calçamento antigo conforme pode ser constatada na 

Foto 02 do quadro a seguir. 

Quadro: Registro fotográfico, e excertos do projeto executivo 

  

Foto 01 – Pilar P23: Conforme projeto executivo a 

altura do muro nesse trecho é de 5,0 metros, e 

composto por 2 Placas de contenção (TP1 e TP2), 

com 2 placas de ancoragem e 2 tirantes. 

Figura 01 - Prancha P603-EC-DS-42 mostrando os 

tipos de placas de contenção, de placas de 

ancoragem e tirantes. 

  
Figura 02 - Verifica-se que após o assentamento da 

segunda placa de contenção deveria ter ocorrido a 

instalação da segunda placa de ancoragem com o 

tirante, e a execução de aterro. 

Foto 02 - Constatou-se que as placas de ancoragem 

foram disponibilizadas ao longo do trecho entre 

P23 e P35, mas não foram instaladas. 

  
Foto 03: Trecho compreendido entre os pilares P251 a P289. Não foram instaladas a segunda fileira de 

placas de ancoragem/tirantes, assim como o serviço de terraplanagem com aterros previstos em projeto 

executivo. 

Fonte: Projeto executivo P603-EC-DS-042; registro fotográfico de 24/04/2018.  

A execução da primeira camada de aterro estruturado, com a colocação de pedra de mão, 

estava sendo realizada em dois trechos, entre os pilares P58 a P63, e P114 a P118, com a 



 

 

utilização de escavadeira de esteira. Entretanto, foi constatado que as placas de ancoragem da 

primeira fileira não foram adequadamente aprumadas, aterradas e ativadas conforme 

estabelecido em metodologia descrita nas 1ª e 3ª Fases, da 3ª Etapa. 

Ademais, constatou-se que o operador de escavadeira não estava tomando as devidas 

precauções em evitar danificar ou desaprumar as placas de ancoragem instaladas durante o 

espalhamento das pedras de mão, portanto diversas placas de ancoragem estavam com as 

extremidades danificadas e fora do prumo, fato que pode ter comprometido a atracação dos 

tirantes entre os pilares e as placas de ancoragem. 

Quadro: Registro fotográfico das desconformidades detectadas durante a inspeção física 

  
Foto 04: Colocação e espalhamento das pedras de mão realizada com escavadeira de esteira sem o devido 

cuidado em não desalinhar as placas de contenção da primeira fileira. 

  
Foto 05: Trecho entre P114 e P118. Foto 06: Placas de ancoragem danificadas. 

  
Foto 07: Placas de ancoragem instaladas em 

desconformidade com a metodologia executiva. 

Foto 08: Placas de ancoragem danificada e fora do 

prumo em desconformidade com a metodologia. 

Fonte: Projeto executivo P603-EC-DS-042; registro fotográfico de 24/04/2018.  



 

 

Merece registrar que, foi detectada uma trinca vertical adjacente ao pilar P28 que pode ser 

consequência da não observância da metodologia executiva. As trincas/fissuras, que surgem 

por diferentes motivos, permitem a passagem de substâncias agressivas e oxidantes que 

causam a corrosão e carbonatação das armaduras (aços). Essa patologia detectada indica, a 

princípio, a necessidade de intervenção para recuperar ou reforçar a estrutura comprometida 

e evitar a desestabilização da mesma. 

Quadro: Registro fotográfico de defeito constatado 

 

Foto 09 – Trinca vertical adjacente ao pilar P28. Santarém/PA, 

26 de abril de 2018. 

Fonte: Registro fotográfico de 26/04/2018.  

Por fim, cabe registrar que, a execução do muro de contenção em desconformidade com as 

etapas previstas na metodologia executiva poderá comprometer a sua capacidade estrutural 

para suportar os esforços a que será submetido após a conclusão dos serviços de aterros 

estruturados e de preenchimento previstos em projeto.            

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

A Prefeitura Municipal de Santarém/PA por intermédio do Ofício nº 421/GAB-PMS, de 25 

de junho de 2018, apresentou a sua manifestação conforme transcrição a seguir: 

“6.a. Metodologia Executiva do Muro de Contenção 

Em 27/11/2017 a contratada entregou à PMS mediante protocolo em três vias físicas e em 

meio eletrônico, os projetos executivos da obra, no qual estava presente a metodologia 

executiva de todos os itens contratuais. 

Ocorre que, em 24/01/2018, a contratada protocolou junto à PMS uma solicitação de 

alteração dos projetos validados, justamente tendo como objeto a modificação da sequência 

executiva que impactava a colocação de tirantes, concretagens e atividades conexas. 



 

 

 

Tal alteração, validada pela PMS, foi aquela implementada pela contratada, conforme 

constatado pela fiscalização da PMS e também conforme narrado no relatório preliminar: 

"Contudo, foi verificado na visita técnica que, nos trechos compreendidos entre 

os pilares P23 a P57, e P251 a P289, a Construtora havia executado a 

concretagem dos pilares e assentamento das placas de contenção até o nível 

máximo previsto, juntamente com a instalação da primeira fileira do conjunto de 

placas de ancoragem/tirante. Para o referido trecho foi estabelecido em projeto 

que o muro seria constituído por pilares de concreto, duas placas de contenção 

(TPI e TP2 ou TP3), dois conjuntos de placas de ancoragem/tirantes, com aterros 

estruturados e de preenchimento." 

A metodologia executiva do muro de contenção foi alterada no que se refere às etapas de 

colocação dos tirantes e concretagem dos montantes. A sequência prevista inicialmente era 

a de colocação dos tirantes antes da concretagem dos montantes, porém, foi solicitada com 

base em projeto a possibilidade de inverter a ordem destas etapas e esta solicitação foi aceita, 

pois não influencia no resultado final. Desta forma a sequência aprovada ficou: 

2ª ETAPA: 

1ª Fase - Escavação final para lançamento do 1º painel (Ex: TP3); 

2ª Fase - Assentar o painel; 

3ª Fase - Preparação da ferragem do montante; 

4ª Fase - Concretagem do montante até o nível superior da placa. 

 

3ª ETAPA; 

1ª Fase - Colocação do tirante 1; 

2ª Fase - Reaterro da placa de ancoragem do tirante 1; 

3ª Fase - Ativar o tirante. 

As demais etapas seguirão a mesma sequência, conforme acima. 

Desta forma, é necessária a reanálise deste item do relatório preliminar, uma vez que a 

execução deu-se de forma previamente aprovada pela contratante. 

Além disso, deve ser esclarecido que a primeira etapa da execução do aterro estruturado com 

pedra de mão mostrada nas fotos dos trechos entre os pilares P58 a P63 e P114 a P118, foi 

executada com a utilização de escavadeira de esteiras de pequeno porte, por ser a forma mais 

apropriada para a realização deste serviço levando em consideração as condições difíceis 

destes locais causadas pelas interferências que dificultam os acessos para lançamento do 

material. 

A primeira camada de pedra de mão é executada do nível do fundo dos blocos de fundação 

até a altura prevista para a colocação da primeira linha de tirantes. Após a colocação desses 

tirantes a camada de pedra de mão é completada até o nível final, portanto pode haver uma 



 

 

pequena movimentação das placas de ancoragem durante os trabalhos de colocação das 

pedras, mas a posição e o prumo das mesmas será necessariamente corrigido após a 

conclusão destes serviços e, da mesma forma, alguns pequenos danos ocasionais que podem 

ocorrer nas placas de ancoragem também são reparados, antes da continuação das demais 

etapas de construção. 

Por fim, cabe ainda esclarecer, com relação às apontadas sobre "diversas placas de 

ancoragem estavam com as extremidades danificadas e fora do prumo" e "trinca vertical 

adjacente ao pilar P28", que a obra encontra-se ainda em execução e toda e qualquer falha 

executiva está garantida e sob total responsabilidade da empresa contratada, que será objeto 

de vistoria antes da entrega final da obra para assegurar sua total integridade, sem prejuízo 

da responsabilidade subjacente da empresa executora. 

A trinca ocorrida na placa de contenção adjacente ao pilar 28, como pode ser observado na 

foto apresentada, está localizada no ponto onde os esforços estruturais são absorvidos pelo 

pilar, não causando portanto nenhum risco à estabilidade do sistema de contenção. Este 

problema certamente será sanado pela contratada, com a execução de todos os reparos 

necessários ou até mesmo com a substituição dessa placa, o que será, caso necessário, exigido 

pela fiscalização da PMS que está atenta à qualidade da obra.”    

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em que pese o Gestor ter alegado que a PMS havia autorizado a alteração da sequência 

executiva do muro de contenção motivado pela elevação do nível do rio Tapajós, em 

atendimento à solicitação da Contratada, cabe ressaltar que não foi disponibilizada qualquer 

documentação para apreciação. 

Merece registrar, que as plantas P603-EC-DS-013 e 014 relativas ao “Muro de Contenção – 

Metodologia Executiva” são partes integrantes do projeto executivo elaborado por um 

engenheiro projetista com amparo em cálculos de esforços incidentes no sistema do muro de 

contenção, por meio do qual foi definida que a atracação dos tirantes de ancoragem no pilar 

ocorreria antes da concretagem.  

Desta forma, qualquer alteração na metodologia executiva previamente aprovada deveria 

preceder de uma avaliação técnica de engenharia que ateste a ausência de prejuízo ao sistema 

estrutural. O novo procedimento executivo teria que ser registrado no CREA, por meio de 

Anotação de Responsabilidade Técnica, com a anuência do engenheiro projetista autor do 

projeto executivo. 

Quanto à afirmação do Gestor, de que a trinca vertical detectada no pilar 28 não representou 

qualquer risco à estabilidade do sistema de contenção, não foi fundamentada em laudo técnico 

de engenharia que tenha evidenciado a causa da ocorrência da mesma. 

Ademais, essa anomalia havia sido detectada em outros pilares, contudo foi verificado, à 

época da inspeção física, que foi realizado o preenchimento das trincas com a aplicação de 

alguma massa a base de cimento. 



 

 

  
Fonte: Registro fotográfico realizado no dia 25 de abril de 2018 no município de Santarém/PA. 

Como a ocorrência não foi pontual, torna-se prudente que a Municipalidade providencie um 

laudo técnico de engenharia que certifique a regularidade da alteração na sequência executiva 

sem prejuízo ao sistema estrutural do muro de contenção, de modo que havendo necessidade 

de correção estrutural, esta seja providenciada antes da execução da camada de aterro, com 

material argiloso até o nível da placa de contenção, conforme prevista em projeto.      

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.3. Superdimensionamento Parcial do Anteprojeto/Orçamento Base no montante de 

R$ 5.567.924,82. 
 

Fato 
 

Da documentação disponibilizada pela Prefeitura Municipal de Santarém/PA - PMS, foram 

selecionados, por amostragem, para análise os itens: “3.1 - Placas Pré-Moldadas de Concreto” 

- Contenção, “3.2 – Placas de Ancoragem”, “3.3 - Pilares” e “4.0-Atirantamento”, utilizando-

se como critério de seleção a materialidade e a disponibilidade dos projetos de engenharia. 

 

Cabe esclarecer que o projeto básico licitado é parte do projeto de engenharia do muro de 

contenção executado em fases anteriores da orla existente na cidade de Santarém/PA e, de 

acordo com os projetos apresentados e informações repassadas pela PMS, o perímetro 

licitado/contratado na fase em tela (RDC Nº 001/2017 – SEMINFRA/Contrato nº 030/2017-

SEMINFRA) compreende o intervalo entre os pilares P70 e P398 do projeto básico, portanto, 

329 pilares, não fazendo parte da licitação/contratação o trecho compreendido entre os pilares 

P1 a P69 do projeto básico. 

 

Da análise efetuada, foram identificadas as seguintes inconsistências: 

 

Item 3.1 - Placas Pré-Moldadas de Concreto - Contenção 

 

- Superdimensionamento do quantitativo contratual de placas de contenção no montante de 

337 unidades (36,51 %), implicando na medição a maior de 163 placas até o 5º boletim de 

medição. 

 

Foram identificadas divergências significativas nos quantitativos levantados de placas de 

contenção, conforme a seguir demonstrado: 

 
Tabela – Comparação entre os quantitativos de placas de contenção da PMS (contrato), levantamentos da CGU, 

Projeto Executivo (Contratada) e 5º BM. 



 

 

3.1 

Placas Pré-

Moldadas de 

Concreto - Placas 

de Contenção 

Und. 

Orçamento 

Contratual 

(Memória de 

Cálculo -PMS) 

Levantamento 

CGU - Proj. 

Básico 

Levantamento 

CGU - Proj. 

Executivo 

Memória de 

Cálculo 

(Empresa 

Contratada) 

Acumulado 

até BM  5º 

3.1.12 
Montagem das 

placas 
  

    
    

  

  Tipo 1 UN 261 261 289 291   

  Tipo 2 UN 290 290 180 182   

  Tipo 3 UN 313 321 96 99   

  Tipo 4 UN 37 47 20 17   

  Tipo 5 UN 5 2 0 0   

  Tipo 6 UN 4 4 0 0   

  Tipo 7 UN 5 5 0 0   

  Tipo 8 UN 1 1 0 0   

  Tipo 9 UN 2 2 0 0   

  Tipo 10 UN 2 2 0 0   

  Tipo 11 UN 1 1 0 0   

  Tipo 12 UN 0 1 0 0   

  Tipo 13 UN 1 1 0 0   

  Tipo 14 UN 1 1 0 0   

  

Casa de Bombas 

(Marinha) 
  0 0 1 0   

  Total   923 939 586 589 448 

Obs 1: A classificação do "tipo" das placas não é coincidente entre os projetos básico e executivo, ou seja, a placa tipo 

1 do projeto básico não tem a mesma dimensão da placa tipo 1 do projeto executivo, e assim sucessivamente. 

Obs 2: Na coluna "Contrato - Memória de Cálculo" identificou-se um erro na somatória indicada pela PMS de 921 

placas constante na planilha orçamentária contratual. A soma real é 923, conforme demonstrado. 

Fonte: Projeto Básico e respectiva memória de cálculo, Projeto Executivo e respectiva memória de cálculo e 5º 

boletim de medição. 

 

Constata-se que houve um superdimensionamento de 337 unidades de placa de contenção 

(923 – 586), correspondendo à 36,51%. 

 

O superdimensionamento impacta nas medições efetivadas, pois os valores estão majorados. 

A exemplo, observa-se que a PMS mediu a montagem de 448 unidades de placas de contenção 

como sendo 48,64% do total (5º boletim de medição). Contudo, o cálculo da medição foi 

realizado sobre um quantitativo total licitado superdimensionado de 921, o que aumenta o 

quantitativo medido em 163 placas. (48,64% x 586 = 285, 448 – 285 = 163). 

 

- Superdimensionamento de “Placas Pré-Moldadas de Concreto – Contenção” no valor de R$ 

2.825.849,05 (34,27 %). 

 

Foram identificadas divergências significativas nos quantitativos de aço, forma e concreto das 

placas de contenção, conforme a seguir demonstrado: 

 
Tabela – Comparação dos quantitativos de aço, forma e concreto de placas de contenção entre a PMS 

(contrato), levantamentos da CGU, Projeto Executivo (Contratada) e 5º BM. 



 

 

Observações: 

1- No projeto executivo, as “Telas de Aço Soldável” foram especificadas com aços CA-50 e CA-60 e foram 

inseridas nos itens 3.1.1 e 3.1.2. Por isso não há quantitativos para os itens 3.1.3 a 3.1.7.  

2- No projeto básico disponibilizado pela PMS não estão demonstrados/computados os quantitativos relativos às 

escadas. 

Fonte: Projeto Básico apresentado pela PMS e respectiva memória de cálculo, Projeto Executivo e respectiva 

memória de cálculo e 5º boletim de medição. 

 

Considerando a diferença existente entre o orçamento licitado/contratado e o levantado no 

projeto executivo pela CGU, o superdimensionamento encontrado foi de R$ 2.825.849,05 

(34,27 %), conforme a seguir demonstrado: 

 

3.1 
Placas Pré-Moldadas de 

Concreto 
Und. 

Orçamento 

Contratual 

(Memória de 

Cálculo -

PMS) 

  Levantamento 

CGU - Projeto 

Básico 

  Levantamento 

CGU - Projeto 

Executivo 

Memória de 

Cálculo 

(Empresa 

Contratada) 

Acumulado 

até 5º BM 

3.1.1 

Armação de Estruturas de 

Concreto Armado, exceto 
Vigas, Pilares, Lajes e 

Fundações (de Edifícios de 

Múltiplos Pavimentos, 
Edificação Térrea ou Sobrado) 

utilizando Aço CA-50 de 10 

mm - Montagem 

 kg      58.878,00   62.042,00   127.762,28      83.357,56   58.878,00  

3.1.2 

Armação de Estruturas de 
Concreto Armado, Exceto 

Vigas, Pilares, Lajes e 

Fundações (de Edifícios de 
Múltiplos Pavimentos, 

Edificação Térrea Ou 

Sobrado), utilizando Aço CA-

60 de 5.0 Mm - Montagem. 

 kg      25.246,00   24.462,00       7.937,30      56.395,46   25.246,00  

3.1.3 

Armação em Tela de Aço 

Soldada Nervurada Q-138, Aço 
CA-60, 4,2mm, Malha 0x10cm 

 kg      14.630,00  26.243,12                 -                     -       4.539,00  

3.1.4 
Tela Soldada 244x494cm T3 

503 
 kg      14.630,00  14.520,00                 -                     -     14.630,00  

3.1.5 
Tela Soldada 244x494cm T4 
138 

 kg        9.894,00  0,00                 -                     -       9.894,00  

3.1.6 

Armação em Tela de Aço 

Soldada Nervurada Q-138, Aço 
Ca-60, 4,2mm, Malha 

10x10cm 

 kg      11.424,00  0,00                 -                     -     11.424,00  

3.1.7 

Armação em Tela de Aço 

Soldada Nervurada Q-138, Aço 
Ca-60, 4,2mm, Malha 

10x10cm 

 kg      10.642,00  0,00                 -                     -     10.642,00  

3.1.8 

Fabricação de Fôrma para 
Pilares e Estruturas Similares, 

em Chapa de Madeira 

Compensada Resinada, E = 17 
mm 

 M²      25.098,64   26.267,61     17.215,34      15.203,84   25.098,64  

3.1.9 

CONCRETO FCK = 25MPA, 

TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ 

AREIA MEDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016 

 M³        2.795,20     2.646,84       1.304,56        1.216,12     2.795,20  

3.1.10 

LANCAMENTO COM USO 

DE BOMBA, 

ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015 

 M³        2.795,20     2.646,84       1.304,56        1.216,12     2.795,20  

3.1.11 Dreno barbacan dn=75mm UN       1.842,00     1.878,00       1.172,00        1.218,00     1.603,14  

3.1.12 Montagem das placas UN          921,00        939,00          586,00           609,00        448,00  

3.1.13 
Máquinas e equipamentos para 
montagem de placas 

mês            24,00          13,00            13,00             24,00            5,00  



 

 

Tabela – Superdimensionamento do item “Placas Pré-Moldadas de Concreto – Contenção” do projeto 

básico/orçamento base. 

3.1 Placas Pré-Moldadas de Concreto Und. 

Orçamento 

Contratual 

(A) 

Levantamento 

CGU - Proj. 

Executivo (B) 

Diferença 

A - B 

Preço 

Unit. (R$) 

Preço Total 

(R$) 

3.1.1 

Armação de Estruturas de Concreto Armado, 

exceto Vigas, Pilares, Lajes e Fundações (de 

Edifícios de Múltiplos Pavimentos, 
Edificação Térrea ou Sobrado) utilizando Aço 

CA-50 de 10 mm - Montagem 

kg   58.878,00  127.762,28 - 68.884,28          9,25  -   37.179,59 

3.1.2 

Armação de Estruturas de Concreto Armado, 
Exceto Vigas, Pilares, Lajes e Fundações (de 

Edifícios de Múltiplos Pavimentos, 

Edificação Térrea Ou Sobrado), utilizando 
Aço CA-60 de 5.0 Mm - Montagem. 

kg   25.246,00      7.937,30    17.308,70          13,41     232.109,67  

3.1.3 
Armação em Tela de Aço Soldada Nervurada 

Q-138, Aço CA-60, 4,2mm, Malha 10x10cm 
 kg    14.630,00                 -      14.630,00           6,56       95.972,80  

3.1.4 Tela Soldada 244x494cm T3 503  kg    14.630,00                 -      14.630,00            7,96     116.454,80  

3.1.5 Tela Soldada 244x494cm T4 138  kg      9.894,00                 -        9.894,00           6,14       60.749,16  

3.1.6 
Armação em Tela de Aço Soldada Nervurada 

Q-138, Aço Ca-60, 4,2mm, Malha 10x10cm 
 kg    11.424,00                 -      11.424,00           6,56       74.941,44  

3.1.7 
Armação em Tela de Aço Soldada Nervurada 

Q-138, Aço Ca-60, 4,2mm, Malha 10x10cm 
 kg    10.642,00                 -      10.642,00           6,56       69.811,52  

3.1.8 

Fabricação de Fôrma para Pilares e Estruturas 

Similares, em Chapa de Madeira Compensada 
Resinada, E = 17 mm 

 M²    25.098,64    17.215,34      7.883,30       106,48     839.413,78  

3.1.9 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 

1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

 M³      2.795,20      1.304,56      1.490,64       463,43     690.807,30  

3.1.10 

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

AF_12/2015 

 M³      2.795,20      1.304,56      1.490,64          29,02       43.258,37  

3.1.11 Dreno barbacan dn=75mm  UN      1.842,00      1.172,00         670,00            5,87         3.932,90  

3.1.12 Montagem das placas  UN         921,00         586,00         335,00     1.342,93     449.881,55  

3.1.13 
Máquinas e equipamentos para montagem de 
placas 

mês          24,00           13,00           11,00   71.426,85     785.695,35  

 Total Diferença – Superdimensionamento (R$)         2.825.849,05  

Fonte: Projeto Básico apresentado pela PMS e respectiva memória de cálculo e Projeto Executivo e respectiva 

memória de cálculo. 

 

- Superdimensionamento do item 3.1.13 - Máquinas e equipamentos para montagem de 

placas” no valor de R$ 785.695,35 (45,83 %). 

 

Observa-se que a obra em tela foi licitada para um prazo de execução de 12 meses 

consecutivos, conforme item 11.2 do edital, sendo que foi firmado aditivo alterando o prazo 

de execução da obra para 13 meses. Entretanto, no “item 3.1.13 – Máquinas e Equipamentos 

para montagem de placas” do orçamento base, foi previsto um prazo de execução de 24 meses, 

sendo o valor mensal de R$ 71.426,85, totalizando R$ 1.714.244,44. Considerando que o 

prazo previsto, com o aditivo, é de treze meses, existe um acréscimo indevido no valor de R$ 

785.695,35 (45,83 %). 

 

- Duplicidade na contratação de “Tela Soldada 244x494cm T4 138” no valor de R$ 64.681,10 

(86,31 %). 

 



 

 

Verifica-se que no “Item 3.1.6 - Armação em Tela de Aço Soldada Nervurada Q-138, Aço 

Ca-60, 4,2mm, Malha 10x10cm” (11.424,00 kg) foi licitado com o quantitativo de 11.424,00 

kg. No entanto, o peso de 9.860 kg, correspondente à “PL 2”, foi incluído/somado 

indevidamente, pois já havia sido considerado no “item 3.1.5 - Tela Soldada 244x494cm T4 

138”, conforme memória de cálculo apresentada pela PMS (ver tabela a seguir), o que 

caracteriza duplicidade. Essa inconsistência corresponde a um acréscimo indevido de 86,31 

% do referido item, ou de R$ 64.681,10.  

 
Tabela – Memória de Cálculo Placas de Contenção – PMS – Projeto Básico. 

 

 
Fonte: Memória de cálculo de placas de contenção do projeto básico, apresentadas pela PMS. 

 

- Superdimensionamento do quantitativo de aço para “armação tela soldada T4” no valor de 

16,48 kg/placa (48,47 %). 

 

Constata-se, na tabela acima, que a PMS adotou o valor de 34 kg/placa para “armação tela 

soldada T4”. Entretanto, no projeto básico (ver tabela a seguir) consta o valor especificado de 

17,52 kg/placa para armação de tela soldada “T6” e não “T4”, ou seja, o valor está majorado 

em 16,48 kg/placa (48,47 %). 

 
Tabela – Telas Soldadas das Placas de contenção PL4 do projeto básico – PMS. 



 

 

 
Fonte: Prancha “ARMAÇÃO PL4 PLANTAS, CORTES, TABELAS E PLACAS PRÉ-MODADAS” – PMS – 

Projeto Básico 

 

Item 3.2 - Placas de Ancoragem 

 

O projeto básico foi disponibilizado incompleto, pois não constam as pranchas “Muro Pré-

Moldado de Contenção – 2ª Parte” (Detalhe Trecho Tipo: H, M, N, S, T), assim como, a 

classificação dos Pilares de P179 a P398, quanto ao detalhamento dos tipos de Placas de 

Ancoragem e Tirantes utilizados. Com isso, o levantamento realizado ficou prejudicado.  

 

- Subdimensionamento de quantitativo de placas de ancoragem no valor de R$ 282.194,99 

(28,62 %) 

 

Foram detectadas divergências significativas nos quantitativos de placas de ancoragem 

levantados, conforme demonstrado a seguir: 

 
Tabela – Comparação Parcial das Placas de Ancoragem. 

3.2 Placas de Ancoragem (A, Aa) Und. 
Orçamento 

Contratual 

  CGU - 

Proj. 

Básico 

CGU - 

Proj. 

Executivo 

Memória de 

Cálculo 

(Contratada) 

Acumulado 

até BM  5º  

3.2.1 

Armação de Estruturas de Concreto 

Armado, exceto Vigas, Pilares, Lajes e 
Fundações (de Edifícios de Multiplos 

Pavimentos, Edificação Térrea ou Sobrado) 

utilizando Aço CA-50 de 10 mm - 
Montagem 

 kg      11.152,00  
 Informação 

Parcial  
  36.601,10      35.608,32     8.921,60  

  
Armação de estrutura de concreto armado - 

CA-60 - 6mm 
 kg  *    *      7.537,20      13.368,96               -  

3.2.2 
Fabricação de Fôrma para Pilares e 
Estruturas Similares, em Chapa de Madeira 

Compensada Resinada, E = 17 mm 

 M²  1.810,56 
 Informação 

Parcial  
    1.958,53        1.802,88        995,80  

3.2.3 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 

1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

 M³  190,90 
 Informação 

Parcial  
       205,56           208,51        104,99  

3.2.4 

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_12/2015 

 M³  190,90 
 Informação 

Parcial  
       205,56           208,51        105,00  

3.2.5 Montagem dos Elementos UN 656,00 
 Informação 

Parcial  
       571,00           576,00        157,00  

* Não consta na planilha orçamentária contratual. 

Fonte: Projeto Básico parcial apresentado pela PMS e respectiva memória de cálculo e Projeto Executivo e 

respectiva memória de cálculo. 

 



 

 

Ressalta-se que a PMS considerou, no orçamento base, todas as placas de ancoragem como 

sendo do tipo “A e Aa”, conforme indicado na respectiva memória de cálculo. 

 

Considerando a diferença existente entre o orçamento licitado/contratado e o levantado no 

projeto executivo pela CGU, foi encontrado um subdimensionamento de R$ 282.194,99 

(28,62 %), conforme a seguir demonstrado: 

 
Tabela – Subdimensionamento do item “Placas Pré-Moldadas de Concreto – Contenção” do projeto básico. 

3.2 Placas de Ancoragem (A, Aa) Und. 

Orçamento 

Contratual 

(A) 

CGU - 

Proj. 

Executivo 

(B) 

Diferença A 

- B 

Preço 

Unit. 

(R$) 

Preço Total 

(R$) 

3.2.1 

Armação de Estruturas de Concreto 

Armado, exceto Vigas, Pilares, Lajes e 

Fundações (de Edifícios de Multiplos 

Pavimentos, Edificação Térrea ou Sobrado) 

utilizando Aço CA-50 de 10 mm - 

Montagem 

 kg   11.152,00    36.601,10  -25.449,10        9,25  -  235.404,18  

  
Armação de estrutura de concreto armado - 

CA-60 - 6mm 
 kg  *                      7.537,20  -  7.537,20      13,41  -  101.073,85  

3.2.2 

Fabricação de Fôrma para Pilares e 

Estruturas Similares, em Chapa de Madeira 

Compensada Resinada, E = 17 mm 

 M²  1.810,56     1.958,53  -     147,97    106,48  -    15.755,85  

3.2.3 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 

1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

 M³  190,90        205,56  -     14,66    463,43  -      6.793,88  

3.2.4 

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

AF_12/2015 

 M³  190,90        205,56  -       14,66      29,02  -         425,43  

3.2.5 Montagem dos Elementos UN 656,00        571,00         85,00    908,92        77.258,20  

Total Diferença – Subdimensionamento (R$)         -  282.194,99  

* Não consta na planilha orçamentária contratual. 

Fonte: Projeto Básico parcial apresentado pela PMS e respectiva memória de cálculo e Projeto Executivo e 

respectiva memória de cálculo. 
 

Item 3.3 - Pilares 

 

O projeto básico foi disponibilizado incompleto, pois a única prancha de estrutura 

disponibilizada, prancha “EC-343-DS-015-0”, constam apenas informações das ferragens 

(aço CA-50) do “PILAR TIPO - ELEVAÇÃO - P85 a P97, P118 a P124, P135 e P136”, assim 

como não foram disponibilizadas as pranchas relativas à forma e concreto dos mesmos. Com 

isso, o levantamento realizado ficou prejudicado.  

 

- Superdimensionamento do item Pilares no valor de R$ 1.083.107,31 (65,72 %). 

 

Foram detectadas divergências significativas no levantamento dos quantitativos 

correspondentes ao item Pilares, conforme demonstrado a seguir: 

 
Tabela – Superdimensionamento do quantitativo do item “Pilares” do projeto básico/memória de cálculo. 



 

 

3.3 Pilares Und. 

Orçamento 

Contratual 

(Memória 

de Cálculo -

PMS) 

Levantamento  

CGU - Proj. 

Básico 

Levantamento 

CGU - Proj. 

Executivo 

Memória de 

Cálculo 

(Empresa 

Contratada) 

Acumulado 

até BM  5º  

3.3.1 

Armação de Estruturas de 

Concreto Armado, Exceto Vigas, 

Pilares, Lajes e Fundações (de 

Edifícios de Múltiplos 

Pavimentos, Edificação Térrea 

Ou Sobrado), utilizando Aço CA-

50 de 10.0 m - Montagem 

 kg   115.560,00  
 Informação 

Parcial  
 26.123,30      18.510,69   60.091,20  

  
Armação de estrutura de concreto 

armado - CA 60-5mm 
 kg   *     *      10.081,50               -    

3.3.2 

Fabricação de Fôrma para Pilares 

e Estruturas Similares, em Chapa 

de Madeira Compensada 

Resinada, E = 17 mm. 

 M²       1.536,64  
 Informação 

Parcial  
   1.281,12        1.274,43        614,65  

3.3.3 

CONCRETO FCK = 25MPA, 

TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ 

AREIA MEDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016 

 M³          845,15  
 Informação 

Parcial  
      380,92           389,04        338,06  

3.3.4 

LANCAMENTO COM USO DE 

BOMBA, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015 

 M³          845,15  
 Informação 

Parcial  
      380,92           389,04        338,06  

* Não consta na planilha orçamentária contratual e nem no projeto executivo. 

Fonte: Projeto Básico parcial apresentado pela PMS e Projeto Executivo e respectiva memória de cálculo. 
 

Considerando a diferença existente entre o orçamento licitado/contratado e o levantado no 

projeto executivo pela CGU, foi encontrado um superdimensionamento de R$ 1.083.107,31 

(65,72 %), conforme a seguir demonstrado: 

 
Tabela – Superdimensionamento do item “Pilares” do projeto básico/orçamento base. 

3.3 Pilares Und. 

Orçamento 

Contratual 

(A) 

CGU - Proj. 

Executivo 

(B) 

Diferença 

A - B 

Preço 

Unit. 

(R$) 

Preço Total 

(R$) 

3.3.1 

Armação de Estruturas de Concreto 

Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes e 

Fundações (de Edifícios de Múltiplos 

Pavimentos, Edificação Térrea Ou 

Sobrado), utilizando Aço CA-50 de 10.0 

m - Montagem 

 kg   15.560,00     26.123,30  89.436,70      9,25     827.289,48  

3.3.2 

Fabricação de Fôrma para Pilares e 

Estruturas Similares, em Chapa de 

Madeira Compensada Resinada, E = 17 

mm. 

 M²      1.536,64       1.281,12       255,52  106,48       27.207,77  

3.3.3 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 

1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016 

 M³         845,15          380,92       464,23  463,43     215.138,11  

3.3.4 

LANCAMENTO COM USO DE 

BOMBA, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

AF_12/2015 

 M³         845,15          380,92       464,23    29,02       13.471,95  

Total Diferença – Superdimensionamento (R$)           1.083.107,31  

Fonte: Projeto Básico parcial apresentado pela PMS e Projeto Executivo e respectiva memória de cálculo. 
 



 

 

Item 4.0 - Atirantamento 

 

O projeto básico foi disponibilizado incompleto, pois não constam as pranchas “Muro Pré-

Moldado de Contenção – 2ª Parte” (Detalhe Trecho Tipo: H, M, N, S, T), assim como, a 

classificação dos Pilares de P179 a P398, quanto ao detalhamento dos tipos de Placas de 

Ancoragem e Tirantes utilizados. Com isso, o levantamento realizado ficou prejudicado.  

 

- Superdimensionamento do item Atirantamento no valor de R$ 1.941.163,45 (79,22 %).  

 

Foram detectadas divergências significativas nos quantitativos levantados, conforme 

demonstrado a seguir: 

 
Tabela – Superdimensionamento do quantitativo do item “Atirantamento” do projeto básico/memória de 

cálculo. 

4 Atirantamento Und. 

Orçamento 

Contratual 

(Memória de 

Cálculo -

PMS) 

  

Levantamento 

CGU - Proj. 

Básico 

Levantamento 

CGU - Proj. 

Executivo 

Memória de 

Cálculo 

(Empresa 

Contratada) 

Acumulado 

até BM  5º  

4.1 Atirantamento T1  UN            642,00  
 Informação 

Parcial  
         17,00              68,00           13,00  

4.2 Atirantamento T3  UN            642,00  
 Informação 

Parcial  
       255,00         1.052,00           13,00  

4.3 Atirantamento T2  UN         1.284,00  
 Informação 

Parcial  
       294,00         1.188,00           59,00  

  Total de Tirantes          2.568,00           566,00         2.308,00           85,00  

Fonte: Projeto Básico parcial apresentado pela PMS e respectiva memória de cálculo e Projeto Executivo e 

respectiva memória de cálculo. 
 

Cabe esclarecer que os tirantes “conjunto T3” e “conjunto T2” do projeto básico constam 

especificados com dois vergalhões cada e o tirante “conjunto T1” com quatro vergalhões, 

conforme a seguir indicado na prancha “EC-343-DS-013-0”: 

 
Quadro – Projeto Básico- Tirantes - “EC-343-DS-013-0”. 



 

 

 
Fonte: Projeto Básico- Tirantes - “EC-343-DS-013-0”. 

 

Foi constatado que a PMS contabilizou equivocadamente cada vergalhão como sendo um 

tirante, o que contradiz o especificado no projeto acima (prancha “EC-343-DS-013-0”), pois 

observa-se que a somatória dos vergalhões é que caracteriza cada conjunto de tirantes T1, T2 

e T3, conforme o caso (T2 e T3 = 2 vergalhões e T1 = 4 vergalhões). Dessa forma, a PMS 

superdimensionou o quantitativo de tirantes licitados/contratados. A empresa contratada 

(Mello de Azevedo S.A.), também, contabilizou os tirantes da mesma forma equivocada no 

projeto executivo. 

 

Considerando a diferença existente entre o orçamento licitado/contratado e o levantado no 

projeto executivo pela CGU, foi encontrado um superdimensionamento de R$ 1.941.163,45 

(79,22 %), conforme a seguir demonstrado: 

 
Tabela – Superdimensionamento do item “Atirantamento” do projeto básico/memória de cálculo. 

4 Atirantamento Und. 
Orçamento 

Contratual (A) 

CGU - Proj. 

Executivo (B) 

Diferença 

A - B 

Preço 

Unit. (R$) 

Preço Total 

(R$) 

4.1 Atirantamento T1  UN              642,00                17,00         625,00      1.155,37       722.106,25  

4.2 Atirantamento T3  UN              642,00              255,00         387,00         910,70       352.440,90  

4.3 Atirantamento T2  UN           1.284,00              294,00         990,00         875,37       866.616,30  

  Total de Tirantes            2.568,00              566,00      2.002,00      1.941.163,45  

Fonte: Projeto Básico parcial apresentado pela PMS e respectiva memória de cálculo e Projeto Executivo e 

respectiva memória de cálculo. 
 

Conforme a Orientação Técnica “OT – IBR 004/2012” do Instituto Brasileiro de Auditoria de 

Obras Públicas – IBRAOP, para fins de aferição do grau de precisão de orçamentos nas 

diversas fases do projeto, são referências adequadas os seguintes intervalos: 

 

Quadro – Grau de Precisão de Orçamentos – IBRAOP (Faixa de precisão esperada do custo 

estimado de uma obra em relação ao seu custo final). 



 

 

 

 
Fonte: Orientação Técnica IBRAOP “OT – IBR 004/2012”. 

 

A responsabilidade pela elaboração do projeto básico é do engenheiro civil CPF nº 

***.155.916-**, conforme ART nº 14201500000002723166 CREA-MG, e do respectivo 

orçamento base é do engenheiro civil CPF nº ***.857.982-**, conforme ART nº 

PA20170189701 CREA-PA. 

 

Pelo exposto, conclui-se que houve superdimensionamento dos itens analisados no valor total 

de R$ 5.567.924,82, conforme a seguir demonstrado: 

 

Tabela – Superdimensionamento. 
Item Discriminação Superdimensionamento % 

3 Supra-Estrutura     

3.1 Placas Pré-Moldadas de Concreto R$ 2.825.849,05 34,27% 

3.2 Placas de Ancoragem -R$ 282.194,99 -28,62% 

3.3 Pilares R$ 1.083.107,31 65,72% 

4 Atirantamento R$ 1.941.163,45 79,22% 

Total do Superdimensionamento R$ 5.567.924,82   

Fonte: Projeto Básico e respectiva memória de cálculo, Projeto Executivo e respectiva memória de cálculo e 5º 

boletim de medição.  

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

A Prefeitura Municipal de Santarém – PMS apresentou manifestação através do Ofício nº 

421/GAB-PMS, de 25 de junho de 2018, conforme transcrição a seguir: 

 

PARTE DA ENGENHARIA. PROJETOS E PLANILHAS DA MELLO 



 

 

 

NOTA TÉCNICA EM RESPOSTA AO RELATÓRIO PRELIMINAR DE FISCALIZAÇÃO - 

CGU 

 

“1.b. Considerações sobre o Projeto Básico no Relatório Preliminar Narra o Relatório 

Preliminar no item 5 (fls. 3): 

 

"Cabe esclarecer que o projeto básico licitado é parte do projeto de engenharia do muro de 

contenção executado em fases anteriores da orla existente na cidade de Santarém/PA e, de 

acordo com os projetos apresentados e informações repassadas pela PMS, o perímetro 

licitado/contratado na fase em tela (RDC Nº 001/2017 - SEMINFRA/Contrato nº 030/2017-

SEMINFRA) compreende o intervalo entre os pilares P70 e P398 do projeto básico, portanto, 

329 pilares, não fazendo parte da licitação/contratação o trecho compreendido entre os 

pilares P1 a P69 do projeto básico." 

 

Os quantitativos dos itens do projeto básico referidos nas diversas planilhas comparativas 

apresentadas no relatório fazem referência ao projeto básico referido na citação acima, ou 

seja, o projeto básico utilizado para a construção das estruturas da orla de Santarém, e não 

o projeto básico de engenharia apresentado pela Contratada e aprovado pela PMS, e que 

culminaram no projeto executivo em execução. 

 

Com efeito, a legislação determina que o anteprojeto guarde relação com a realidade técnica 

(solução de engenharia viável) e econômica (precificação condizente com o mercado). No 

presente em caso, a solução de engenharia considerada para a elaboração do anteprojeto 

que se licitou era justamente a metodologia observada no projeto de construção das 

estruturas da orla e que serão recuperadas e implementadas com a execução, e os preços 

unitários considerados no processo licitatório são aqueles reconhecidos pelo TCU: 

 

"Na contratação integrada, sempre que o anteprojeto permitir, a estimativa de preço a que 

se refere o art. 9º, § 2º, inciso II, da Lei 12.462/2011 deve se basear em orçamento tão 

detalhado quanto possível, referenciado em bases de dados amplamente aceitas, como Sicro 

e Sinapi, devidamente adaptadas às condições peculiares da obra." Acórdão 877/2016 - 

Plenário - 13/04/2016" 

 

O entendimento do TCU é justamente o de que se fazem necessários projetos preliminares, 

mesmo nos casos em que a responsabilidade pela elaboração do projeto básico e executivo 

são da contratada, como ocorre no presente caso: 

 

"Nas contratações do tipo turn key em que a elaboração do projeto básico for de 

responsabilidade da contratada (contratação Integrada), deve ser promovida, previamente à 

abertura da licitação, a definição adequada das características do objeto a ser contratado, 

por meio de estudos, ensaios e projetos preliminares de engenharia." Acórdão 2145/2013 - 

14/08/2013)" 

 

Assim, é natural que os levantamentos realizados pela CGU sobre o projeto básico sejam 

flagrantemente divergentes daqueles relacionados ao projeto executivo e reflitam os dados 

do "orçamento contratual", ou seja, do anteprojeto, pois o projeto básico considerado no 

relatório preliminar não é aquele apresentado pela Contratada e que resultou no projeto 

executivo, sendo, na realidade, aquele utilizado para a confecção do anteprojeto. 

 



 

 

2 APONTAMENTOS DO RELATÓRIO PRELIMINAR - SUPERDIMENSIONAMENTO 

PARCIAL DO PROJETO BÁSICO/ORÇAMENTO BASE NO MONTANTE DE R$ 

5.567.924,82. 

 

Realizados os esclarecimentos iniciais acima que demonstram a metodologia adotada pela 

PMS em cumprimento da legislação pertinente e posicionamentos diversos do TCU, 

importante abordar os itens relatados no Relatório Preliminar. 

 

2.a. Restrição aos Trabalhos de Fiscalização 

 

Sobre a negativa de prestar informações e entregar documentos solicitados, temos de 

informar que a forma de comunicação escolhida, no caso, as comunicações via e-mail, teve 

problemas de ordem técnicas, vez que, como se depreende pelas documentações que juntamos 

nesta oportunidade, com a juntada dos comprovantes de remessa, documentos anexos, apesar 

de ser encaminhadas informações e respostas a pleito formulada pelo ilustre Auditor, as 

correspondência apesar de regularmente encaminhadas não foram recebidas. 

 

Desta forma, não ocorreu a desatenção pura e simples, de forma proposital ou dolosa, de 

desconsiderar as solicitações e cometimento, em tese, de ofensa a texto da Lei no. 

10.180/2001, mas a inconveniência decorreu de questões estranhas a vontade das partes. 

 

Oportuno relembrar, que posteriormente, foram ofertados inúmeros documentos, que 

permitiram a análise dos técnicos da AGU, portanto, não impediu que exercitasse as suas 

funções institucionais, devendo, data vênia, ser relevada esta situação, que, como dito, em 

momento algum, se desejou criar obstáculo para o exercício das atividades de fiscalização. 

 

2.b. Item 3.1 - Placas Pré-Moldadas de Concreto - Contenção 

 

Primeiramente é importante perceber que a diferenciação dos tipos apontados de placas' 

entre o anteprojeto (aqui chamado equivocadamente de projeto básico) e o projeto executivo, 

decorre da relatada e esperada diferença entre ambos. Por esta razão, alguns itens tiveram 

quantitativos reduzidos no projeto executivo em relação ao anteprojeto, tal como a Placa 

Tipo 2, enquanto outros tiveram quantitativos majorados, como ocorreu com a Placa Tipo 1. 

 

Como apontado acima, a medição destes itens contratuais ocorreu aplicando a metodologia 

de fases e etapas da obra, o que não resultou em superfaturamento tendo em vista a análise 

global dos serviços executados e entregues. 

 

Com a nova metodologia de medições, a documentação anexa demonstra que, aplicando-a 

inclusive retroativamente, diante da multiplicação entre a quantidade efetivamente medida 

pelo preço unitário de mercado, com a posterior aplicação do coeficiente redutor de 

proporcionalidade entre o valor do contrato e o valor do projeto executivo, a PMS não 

adiantou valores à contratada. 

 

Da mesma maneira, os itens relacionados a armação de aço (3.1.1 e seguintes) apresentam 

semelhante variação, com incremento de quantitativos de alguns e redução de outros, como 

se observa da tabela de fis. 7, onde a própria fiscalização percebeu que "No projeto básico 

disponibilizado pela PMS não estão demonstrados/computados os quantitativos relativos às 

escadas", custo este assumido integralmente pela empresa executora da obra dentro do preço 

contratado. 



 

 

 

Como mencionado, a sensível diferença entre o anteprojeto e o projeto executivo 

ocasionaram esta variação e outras mais. Tratam-se de diferentes projetos com o mesmo 

objeto, com a consequente diferenciação de quantitativos diversos, mas contratado na forma 

da legislação para execução e entrega de uma obra de igual finalidade e qualidade. 

 

Assim, o apontado superdimensionamento de quantitativos referentes ao Item 3.1 - Placas 

Pré-Moldadas de Concreto - Contenção, não implicou em qualquer prejuízo à PMS. 

 

Por fim, ressalte-se que a tabela de fls. 8, em seu item 3.11, apresenta resultado equivocado 

em itens subdimensionados, cuja multiplicação resulta numa redução do valor total apontado 

em exatos R$ 600.000,00. 

 

2.c. Item 3.1.13 - Máquinas e equipamentos para montagem de placas 

 

O projeto executivo apresentado pela contratada e que resultou no cronograma físico-

financeiro que passou a fazer parte do Contrato celebrado pela PMS indica o prazo correto 

de 13 (treze) meses para a execução dos serviços. 

 

Como já relatado acima, o anteprojeto foi baseado no antigo projeto de construção das 

estruturas da orla e este ponto foi devidamente adaptado dentro do projeto executivo 

validado. As medições até o momento levam em conta o desenvolvimento de fases e etapas da 

obra, medindo proporcionalmente a evolução, e não por itens unitários. 

 

Originalmente, o item 3.1.13 - Máquinas e Equipamentos para montagem de placas, o 

quantitativo previsto na planilha contratual era de 24 meses. Foi considerado, devido a 

extensão da obra (1.640 m), a execução em duas frentes de serviço trabalhando 

simultaneamente, ou seja, 12 meses (prazo contratual inicial) para cada frente de serviço e 

portanto para as duas frentes previstas: 

 

12 meses / frente x 2 frentes = 24 meses. 

 

Este foi o conceito adotado para o planilhamento deste serviço, mas que buscando a 

transparência e clareza, para evitar que sejam suscitados questionamentos como este do 

Relatório Preliminar, a PMS decidiu por adequar no aditivo contratual que passa a integrar 

nova planilha de medição ao contrato, conforme Projeto Executivo. 

 

Ao ser aplicado para fins de medição e pagamento pela PMS à empresa contratada, o valor 

de mercado reduzido pelo coeficiente redutor de proporcionalidade entre o valor do contrato 

e o valor do projeto executivo, neste e nos demais itens contratuais, quaisquer distorções 

individuais que possam ocorrer, como a presente, ficam mitigadas. 

 

O mesmo ocorre com a equivocada consideração em duplicidade na contratação de "Tela 

Soldada 244x494cm T4 138" e do quantitativo majorado de aço para "armação tela soldada 

T4", no âmbito do anteprojeto, ambos efetivamente alterados e adequados na ocasião da 

aprovação do projeto executivo, não resultando em qualquer prejuízo para a PMS. 

 

Destaca-se, ainda, que diversos itens não previstos no anteprojeto foram considerados no 

projeto executivo, em valores que superam em muito as diferenças apontadas como 

superdimensionamento no relatório preliminar. 



 

 

 

2.d. Item 3.2 - Placas de Ancoragem 

 

O subdimensionamento apontado para este item do anteprojeto em relação ao projeto 

executivo ilustra mais uma vez que os fatos relatados, combinados à natureza da contratação 

integrada, não geram qualquer efeito prático para os apontados subdimensionamentos ou 

superdimensionamentos, uma vez que o valor da contratação é mantido, os riscos são 

repassados ao executor, atingindo o propósito da lei. 

 

A metodologia implementada pela PMS junto à contratada e em cumprimento com as 

diretrizes da TCU, notadamente a utilização do coeficiente redutor de proporcionalidade 

entre o valor do contrato e o valor do projeto executivo mitigam de forma fulminante 

quaisquer impactos de variação à PMS. Ademais, as Placas de Ancoragem pagas conforme 

avanço das etapas do cronograma físico-financeiro, passam a ser pagas conforme 

efetivamente medidas, reduzida do coeficiente mencionado. 

 

2.e. Item 2 - Pressoancoragem 

 

O subdimensionamento apontado para este item do anteprojeto em relação ao projeto 

executivo ilustra mais uma vez que os fatos relatados, combinados à natureza da contratação 

integrada, não geram qualquer efeito prático para os apontados subdimensionamentos ou 

superdimensionamentos, uma vez que o valor da contratação é mantido, os riscos são 

repassados ao executor, atingindo o propósito da lei. 

 

A metodologia implementada pela PMS junto à contratada e em cumprimento com as 

diretrizes da TCU, notadamente a utilização do coeficiente redutor de proporcionalidade 

entre o valor do contrato e o valor do projeto executivo mitigam de forma fulminante 

quaisquer impactos de variação à PMS. Ademais, as Placas de Ancoragem pagas conforme 

avanço das etapas do cronograma físico-financeiro, passam a ser pagas conforme 

efetivamente medidas, reduzida do coeficiente mencionado. 

 

2.e. Item 2 - Pressoancoragem 

 

O questionamento relacionado aos quantitativos executados e medidas do item 2 - Fundações, 

referentes ao lançamento dos blocos de fundação e a execução de estacas tipo 

pressoancoragem, segue o demonstrativo: 

12 Trecho: P1 ao P76       = 76 blocos; 

29 Trecho: P77 ao P171   = 95 blocos; 

32 Trecho: P251 ao P309 = 59 blocos; 

                                             230 blocos. 

 

São executados 03 estacas pressoancoragem com 8,60m de comprimento, em cada bloco de 

fundação, portanto: 

 

• 230 blocos x 03 estacas / bloco = 690 estacas 

• 690 estacas x 8,60m / estaca = 5.934,00 m. 

 

2.f.  Item 3.3 - Pilares 

 



 

 

Este item superdimensionado no anteprojeto em relação ao projeto executivo ilustra bem a 

aplicação da medição realizada conforme avanço das fases, quando ainda se considerava os 

itens de planilha do anteprojeto, proporcionalmente ao avanço das obras, vez que existem 

subitens considerados a maior e a menor. 

 

Com a adoção dos itens do projeto executivo, as distorções ficam superadas, permitindo a 

medição unitária dos itens reais executados, a serem faturados conforme preço de mercado 

sujeito à redução pelo coeficiente. 

 

2.g. Item 4 - Atirantamento 

 

Neste item, a PMS entende que ocorreu um equívoco interpretativo análise ao considerar 

individualmente cada tirante, supondo um superdimensionamento com a seguinte 

observação: 

 

"observa-se que a somatória dos vergalhões é que caracteriza cada conjunto de tirantes Ti, 

T2 e T3, conforme o caso (T2 e T3 = 2 vergalhões e T1 = 4 vergalhões). Dessa forma, a PMS 

superdimensionou o quantitativo de tirantes licitados/contratados. A empresa contratada 

(Mello de Azevedo S.A.), também, contabilizou os tirantes da mesma forma equivocada no 

projeto executivo" 

 

Observem que o projeto executivo nº P603-EC—DS- 018— REV. 2- Fl.18 detalha e quantifica 

os materiais necessários a execução dos serviços, como segue: 

 

- Tirante T1 - "conjunto" (17x); 

- Tirante 13 - "conjunto" (263x); 

- Tirante T2 - "conjunto" (297x). 

 

Cada conjunto do sistema de Atirantamento é composto por quatro unidades de tirantes 

(barras de aço CA-25, Ø 25mm), conforme verificamos no detalhamento da "PEÇA A 

(1154x)" que é uma chapa # 25 de aço ASTM A 36 com quatro furos o 28mm, ou seja, para 

instalação de quatro de quatro tirantes e o consumo é de duas chapas para cada conjunto: 

 

T1 = 17 conjuntos; 

T3 = 263 conjuntos; 

T2 = 297 conjuntos. 

 

Total de conjuntos (17+263+297) é de 77 x 2 chapas! cj. =1.154 chapas, conforme consta no 

projeto citado, mostrando, portanto, que cada conjunto de atirantamento possui quatro 

tirantes, sendo assim: 

 

- Conjunto Ti = 17 x 4 tirantes = (68 tirantes); 

- Conjunto T3 = 263 x 4 tirantes = (1.052 tirantes); 

- Conjunto T2 = 297 x 4 tirantes = (1.188 tirantes). 

 

Solicita-se a reanálise deste item tendo em vista que o dimensionamento do anteprojeto e do 

projeto executivo se valeram do feixe de tirantes, tornando adequada a quantidade 

estabelecida deste item. 

 

2.h. Adequação à Faixa de Precisão 



 

 

 

Conforme demonstrado acima, a ocorrência de diferenças de dimensionamento entre o 

anteprojeto e o projeto executivo é natural, especialmente na forma de contratação adotada. 

A análise individual de itens em grande parte superdimensionados não permite a visão global 

da obra onde, no caso, o que se percebeu é que, no contexto total, o projeto executivo trouxe 

quantidades maiores de itens que no anteprojeto, como custo total superior ao do anteprojeto, 

quando considerada a mesma base de preço. 

 

Independente disso, a adequações a serem feitas aos item tido como superdimensionados, 

cujo somatório final, consoante esclarecimentos acima, é sensivelmente inferior aos 

apontados R$ 5.567.924,82. 

 

Mas ainda que assim não fosse, o quadro trazido nas fls. 15 do relatório preliminar, nominado 

"Quadro - Grau de Precisão de Orçamentos - BRAOP (Faixa de precisão esperada do custo 

estimado de uma obra em relação ao seu custo final)" demonstra de forma cabal que as 

variações do anteprojeto então calculadas em R$ 5.567.924,82, frente a um orçamento total 

de R$ 75.656.203,96, encontra-se perfeitamente dentro das faixas esperadas para um 

anteprojeto (variação normal de 30%). 

 

Ademais, é essencial notar que o orçamento elaborado teve como base o projeto objeto da 

ART n. 14201500000002723166, tratava-se do projeto básico de construção da orla de 

Santarém, o qual foi substancialmente alterado por um novo projeto executivo apresentado 

pela contratada e sobre o qual a obra tem sido executada. 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Cabe inicialmente esclarecer e reiterar que o projeto de engenharia licitado, utilizado pela 

CGU como referência para determinar o superdimensionamento demonstrado no fato, é parte 

de um projeto que teve duas fases executadas, ou seja, é um projeto “executivo” que foi 

utilizado como “anteprojeto” (mencionado pela CGU no fato como “projeto básico”) para a 

licitação e contratação da obra em tela, portanto, não é o “projeto básico de engenharia 

apresentado pela Contratada e aprovado pela PMS, e que culminaram no projeto executivo 

em execução”, conforme afirmou a PMS. 

 

Ressalta-se que o fato da obra ter sido licitada e contratada através da modalidade “RDC 

Integrado”, não significa que a PMS não tenha que comprovar, de forma transparente e 

objetiva, quais critérios foram utilizados para os levantamentos dos quantitativos e preços 

orçados, os quais definiram o preço base que subsidiou a licitação e contratação da obra. 

 

As alegações apresentadas quanto à “Lei 12.462/2011” e ao " Acórdão 877/2016 - Plenário - 

13/04/2016" referem-se à base de dados Sicro e Sinapi para estimativa de preço. No entanto, 

a CGU demonstrou superdimensionamento dos quantitativos licitados/contratados e não dos 

preços unitários licitados/contratados. 

 

A PMS ao afirmar que “é natural que os levantamentos realizados pela CGU sobre o projeto 

básico sejam flagrantemente divergentes daqueles relacionados ao projeto executivo e 

reflitam os dados do "orçamento contratual” induz a uma interpretação distorcida e fora do 

contexto central de “superdimensionamento” dos quantitativos constantes do "orçamento 

contratual” apontado no fato. A CGU constatou que vários itens de serviços licitados tiveram 



 

 

seus quantitativos de anteprojeto (mencionado pela CGU no fato como “projeto básico”), que 

serviram como base para o orçamento contratual, superdimensionados, ou seja, os 

quantitativos majorados provocaram um aumento indevido no orçamento base, que, por sua 

vez, permitiram uma contratação irregular (a maior), o que não teria ocorrido caso os 

quantitativos estivessem corretamente indicados no orçamento base. Os quantitativos 

constantes da planilha orçamentária licitada deveriam ter refletido a precisão adequada de 

acordo com o determinado no respectivo anteprojeto. 

 

Em relação à “Restrição aos Trabalhos de Fiscalização”: 

 

Em que pese a existência de “problemas de ordem técnicas”, ocorreram no início das 

tratativas. 

 

Foram expedidas reiteradas solicitações que não foram atendidas tempestivamente, ou nem 

mesmo foram atendidas, a exemplo das pranchas “Muro Pré-Moldado de Contenção – 2ª 

Parte” (Detalhe Trecho Tipo: H, M, N, S, T), conforme registrado no fato. 

 

Em relação ao “Item 3.1 - Placas Pré-Moldadas de Concreto – Contenção”: 

 

A afirmação de que “é importante perceber que a diferenciação dos tipos apontados de 

placas' entre o anteprojeto (aqui chamado equivocadamente de projeto básico) e o projeto 

executivo, decorre da relatada e esperada diferença entre ambos”, contrapõe aos atos 

praticados pela própria PMS, pois a mesma mediu e pagou as referidas placas exatamente de 

acordo com os quantitativos licitados e contratados, indicando não haver qualquer diferença 

entre o licitado/contratado e o executado, conforme comprovado nos boletins de medição (até 

o 5º) e as respectivas notas fiscais. A citação “aqui chamado equivocadamente de projeto 

básico” já foi esclarecida anteriormente. 

 

A alegação de que não há superfaturamento, tendo em vista que as medições foram realizadas 

“aplicando a metodologia de fases e etapas da obra” é equivocada, pois os quantitativos 

superdimensionados impactam em medições e pagamentos acima do valor devido em 

qualquer fase ou etapa da obra, pois a referência contratual está superestimada. 

 

Observa-se que não houve mudança significativa na metodologia executiva e no modelo 

estrutural de construção das placas de contenção. Nos dois projetos “anteprojeto” e 

“executivo” a concepção adotada foi a de “placas pré-moldadas de concreto armado”, 

permanecendo a mesma largura padrão das pré-existentes (5 metros). Portanto, não é razoável 

que as adequações promovidas no anteprojeto tenham provocado impacto significativo nos 

quantitativos do projeto executivo, tendo em vista que permaneceu o mesmo comprimento de 

muro (1.640 metros), ainda que existam pequenas variações. 

 

A alegação quanto à “posterior aplicação do coeficiente redutor de proporcionalidade entre 

o valor do contrato e o valor do projeto executivo” não sana a irregularidade apontada, pois 

os quantitativos de referência utilizados para a licitação/contratação das placas de contenção 

estão majorados, não refletindo um preço base justo e adequado, conforme está comprovado 

com as significativas diferenças existentes entre os projetos mencionados. 

  

A PMS não apresentou o projeto estrutural e as respectivas memórias de cálculo referentes às 

escadas, se limitou apenas a afirmar que esse custo foi assumido integralmente pela executora, 



 

 

o que deixa claro o reconhecimento por parte da PMS da existência de falha na realização do 

levantamento e na apropriação no orçamento base dos quantitativos mencionados. 

 

A PMS justifica, também, que as variações ocorridas no item “armação de aço (3.1.1 e 

seguintes)” decorreram de “incremento de quantitativos de alguns e redução de outros”. 

Contudo, não explicou o porquê da apropriação no orçamento base de quantitativos 

inexistentes no anteprojeto (itens 3.1.5, 3.1.6 e 3.1.7) e a apropriação em duplicidade do item 

3.1.6 “Tela Soldada 244x494cm T4 138”. Ressalta-se, ainda, que os referidos itens também 

não constam no projeto executivo. 

 

Apesar ter sido adotada a mesma concepção construtiva nos dois projetos (anteprojeto e 

executivo) e adotado o mesmo comprimento do muro (1.640 metros), com pequenas variações 

na sua altura, a PMS não explicou o porquê das grandes divergências encontradas no 

quantitativo unitário (36,51 %), na área das formas (39,42 %) e no volume de concreto (56,49 

%) das placas de contenção, além do aço já mencionado. 

 

A afirmação de que “o apontado superdimensionamento de quantitativos referentes ao Item 

3.1 - Placas Pré-Moldadas de Concreto - Contenção, não implicou em qualquer prejuízo à 

PMS” contraria o constatado pela CGU, conforme registrado no item “Realização de 

medições e pagamentos desproporcionais ao efetivamente executado, caracterizando 

superfaturamento”. 

 

Foi afirmado pela PMS que “a tabela de fls. 8, em seu item 3.1.1, apresenta resultado 

equivocado em itens subdimensionados, cuja multiplicação resulta numa redução do valor 

total apontado em exatos R$ 600.000,00”. No entanto, não foi indicado quais itens estariam 

supostamente subdimensionados, bem como não foi identificado pela CGU o valor total exato 

de R$ 600.000,00 mencionado. A CGU esclarece que o levantamento foi realizado de acordo 

com o anteprojeto e projeto executivo fornecidos pela própria PMS, e que o suposto equivoco 

deveria ter sido pontualmente indicado para que a CGU tivesse condições de realizar a análise 

das alegações. 

 

Cabe destacar que o foco da irregularidade apontada, neste caso, não está propriamente nas 

divergências entre o anteprojeto e o projeto executivo em si, que até podem ocorrer, mas na 

superestimativa dos quantitativos licitados que impactaram na contratação da obra com valor 

majorado. No entanto, a PMS apresentou uma justificativa equivocada, induzindo a uma 

interpretação de que não poderia haver qualquer divergência entre os retrocitados projetos, o 

que não é verdade.  

 

Em relação ao item “2.c. Item 3.1.13 - Máquinas e equipamentos para montagem de placas”: 

O fato da medição da obra está sendo realizada proporcionalmente à sua evolução, e não por 

itens unitários, não significa que PMS possa efetuar medições de serviços desproporcionais 

ao que foi executado. Conquanto, ressalta-se que os quantitativos de diversos itens contratados 

estão superdimensionados, o que impacta em medições superfaturadas. 

 

A afirmação de que a execução do serviço em tela foi considerada para duas frentes de serviço 

não tem amparo na documentação constante do processo licitatório, pois não há qualquer 

previsão, ou determinação, conforme verifica-se na documentação técnica que subsidiou a 

contratação, a exemplo das “especificações técnicas”, “memorial descritivo”, “diretrizes de 



 

 

planejamento e controle de obras”, “planilha orçamentária”, “composição de custos”, bem 

como no próprio edital de licitação, portanto, não há comprovação da justificativa alegada.  

 

A decisão por parte da PMS de adequar o superdimensionamento apontado através de aditivo 

contratual, visando “integrar nova planilha de medição ao contrato”, é irregular pois não se 

pode integrar ou incluir no contrato valores ou quantidades superdimensionadas ou 

superestimadas. 

 

Destaca-se, ainda, que na “Matriz de Risco” (Anexo XVIII do Edital) consta como 

competência da Contratada (Mello de Azevedo S.A.) assumir o risco associado à: 

 

“Projeto: Inadequação para provimento dos serviços na qualidade, quantidade e custo”. 

 

Em relação aos itens “2.d. Item 3.2 - Placas de Ancoragem”, “2.e. Item 2 – 

Pressoancoragem” e “2.f.  Item 3.3 – Pilares”: 

 

A alegação de que o subdimensionamento ou superdimensionamento “não geram qualquer 

efeito prático para os apontados” foge aos parâmetros da razoabilidade, não sendo 

verdadeira, pois contraria os achados pela CGU, conforme verificam-se comprovados nos 

registros da constatação “Realização de medições e pagamentos desproporcionais ao 

efetivamente executado, caracterizando superfaturamento”. 

 

Destaca-se que, tanto a justificativa retrocitada quanto as alegações de que “a metodologia 

implementada pela PMS junto à contratada e em cumprimento com as diretrizes do TCU, 

notadamente a utilização do coeficiente redutor de proporcionalidade entre o valor do 

contrato e o valor do projeto executivo mitigam de forma fulminante quaisquer impactos de 

variação à PMS” são flagrantemente contrárias à jurisprudência do Tribunal de Contas da 

União – TCU, conforme exemplificado nas análises contidas no Acórdão TCU nº 2980/2015-

P a seguir transcritas: 

 

“83. A despeito dessas razoes, entende-se que o anteprojeto de engenharia deve apresentar 

coerência e correção dentro da imprecisão que lhe é característica. Em outras palavras, a 

legislação não permite que a imprecisão característica do anteprojeto sirva como amparo 

para justificar ou encobrir erros de projeto, sejam eles grosseiros ou não, ainda mais quando 

esses erros importarem em uma superestimativa do valor contratado”. 

...................... 

“151. A imprecisão está relacionada aos critérios de estimação feitos no anteprojeto. 

Entretanto, não se pode admitir que os critérios de estimação sejam incorretos ou 

flagrantemente alheios a realidade da obra, sob o singelo argumento de que o orçamento é 

impreciso”. 

....................... 

“155. Portanto, os critérios de estimativa utilizados na contratação integrada precisam estar 

resguardados numa linha de normalidade dos empreendimentos. A partir dessa linha é que o 

contratado irá promover a troca de experiencias e tecnologias em busca da melhor relação 

entre custos e benefícios para o setor público, consoante o art. 1º, § 1º, inciso II, da Lei 

12.462/2011. 

 

156. Ademais, entende-se que a imprecisão do orçamento é uma consequência dos critérios 

de estimação. Não se pode partir da premissa de que o orçamento, por ser estimado, é capaz 



 

 

de validar levantamentos de quantidades inconsistentes, metodologias executivas 

inapropriadas, ou preços destoantes aos de mercado.” 

........................ 

 

“As falhas constatadas no anteprojeto do edital 91/2013 não se consubstanciam em 

imprecisões ordinárias, decorrentes do menor nível de exatidão dos estudos de engenharia. 

São, ao contrário, erros técnicos graves, soluções antieconômicas e injustificadas ou 

estimativas que não encontram amparo nas premissas de projeto.” 

 

Em relação ao item “2.g. Item 4 – Atirantamento”: 

 

A PMS induz a uma interpretação equivocada de que o “conjunto do sistema de 

Atirantamento” seria um conjunto “composto por quatro unidades de tirantes”, o que não é 

verdade. O “projeto executivo nº P603-EC-DS-018 REV. 2- Fl.18” e “nº P603-EC-DS-029” 

demonstram que os “Tirantes T1, T2 ou T3” são compostos ou determinados pela soma de 

quatro vergalhões, e não pela soma de quatro tirantes, ou seja, os quatro vergalhões é que 

representam um conjunto chamado “Tirante” (cada tirante = quatro vergalhões), conforme se 

verifica no projeto executivo retromencionado e reproduzido a seguir: 

 
Projeto executivo prancha nº P603-EC-DS-018 

REV. 2- Fl.18 
Projeto executivo prancha nº P603-EC-DS-029 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Um tirante  = quatro vergalhões 

 

Em relação ao item “2.h. Adequação à Faixa de Precisão”: 

 

Quanto aos argumentos de que “a ocorrência de diferenças de dimensionamento entre o 

anteprojeto e o projeto executivo é natural” não têm amparo legal, conforme já comprovado 

na citação do Acórdão TCU nº 2980/2015-P. 

 

Quanto à afirmação de “as variações do anteprojeto então calculadas em R$ 5.567.924,82, 

frente a um orçamento total de R$ 75.656.203,96, encontra-se perfeitamente dentro das faixas 

esperadas para um anteprojeto (variação normal de 30%)” tem-se que a PMS: 

 

- cotejou de forma distorcida Supraestrutura + Atirantamento com o preço total do contrato e 

não com os itens fiscalizados, conforme foi demonstrado no fato apontado (ver “Tabela – 

Superdimensionamento”). A CGU realizou análise sobre a amostra selecionada indicada no 

fato e não sobre todos os itens do contrato, portanto, o superdimensionamento de R$ 

5.567.924,82 é apenas relativo à Supraestrutura + Atirantamento, no qual foi constatado 

superdimensionamento que varia entre 34,27 % a 79,22 %. 

 

- indicou como enquadramento para o anteprojeto na tabela “IBRAOP” a faixa de ±30%. 

Entretanto, a faixa de precisão no enquadramento da tabela “IBRAOP” para anteprojeto é de 

±20%. Observa-se ainda que, em qualquer faixa de precisão indicada acima, os percentuais 

de superestimativa ou superdimensionamento encontrados estão acima dos indicados na tabela 

“IBRAOP”. 

 

Pelo exposto, mantém-se o posicionamento de que houve superdimensionamento dos itens 

analisados no valor total de R$ 5.567.924,82.  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.4. Realização de medições e pagamentos desproporcionais ao efetivamente 

executado, caracterizando superfaturamento. 
 

Fato 
 

Para certificação da compatibilidade das medições e dos pagamentos realizados foram 

selecionados os seguintes itens de serviços contratados “Serviços Preliminares”, “Fundações” 

e “Supra-Estrutura”, utilizando-se como critério de seleção a materialidade, a possibilidade de 

verificação “in loco” e a disponibilidade dos projetos de engenharia. 

 

Em cotejamento entre os boletins de medição emitidos, os pagamentos efetuados e a inspeção 

física realizada entre os dias 24 e 26 de abril de 2018, referentes à execução dos serviços 

contratados, foram detectadas as seguintes irregularidades: 

 



 

 

a) Medições e pagamentos superfaturados de quantitativo de serviços não executados, 

conforme a seguir especificado:  

 

Fundações 
 

Tabela – Pagamento Superfaturado – Fundações. 

Item Discriminação Und. 

 

Inspeção 

CGU (A) 

BM 5 (B) 
Diferença 

B - A 

P. Unit. 

(R$) 

Pagamento 

Superfaturado 

(R$)  

2 Fundações             

2.2.4 

Pressoancoragem - Confor. Aut. 

da PMS Of. Nº 

991/2017/SEMINFRA       

2.2.4.1 

Pressoancoragem para carga de 

trabalho até 170 KN, inclusive 

perfuração em solo, fornecimento, 

montagem, instalação no furo e 

injeção de cimento - 927 und x 8,6m 

M  5.443,80   5.934,00       490,20  715,29 R$ 350.635,16 

2.3.9 

Blocos Pré-Moldados de Concreto 

- Confor. Aut. da PMS Of. Nº 

991/2017/SEMINFRA 

            

2.3.9.2 

Lançamento de Blocos Pré-

Moldados de Concreto armado para 

estacas Pressoancoragem 

UN 220 230        10,00  494,78 R$ 4.947,80 

  Total Pago Superfaturado           R$ 355.582,96 

Fonte: Boletins de Medição, Projeto Executivo e Inspeção Física dos Serviços Executados. 

 

Supra-Estrutura (Placas de Contenção, Placas de Ancoragem e Pilares) 

 

- Placas de Contenção: 

 

Cabe esclarecer que a metodologia utilizada para execução da “Supra-Estrutura” é compatível 

com o projeto originalmente licitado (Projeto Básico) e às fases anteriormente executadas pela 

Prefeitura Municipal de Santarém – PMS, tendo ocorrido adaptações sem, contudo, alterar a 

concepção já existente do muro de contenção da orla da cidade, ou seja, não houve inovação 

tecnológica na execução desse serviço. No entanto, constatou-se medições e pagamentos de 

quantitativos desproporcionais ao efetivamente executado, conforme a seguir demonstrado: 

 
Tabela – Pagamento Superfaturado – Placas Pré-Moldadas de Concreto (Contenção). 

Item Discriminação Und. 
 Inspeção 

CGU (A) 
BM 5 (B) 

Diferença 

B - A 

P. Unit. 

(R$) 

Pagamento 

Superfaturado 

(R$)  

3 Supra-Estrutura             

3.1 Placas Pré-Moldadas de Concreto UN           

3.1.1 

Armação de Estruturas de Concreto 

Armado, exceto Vigas, Pilares, Lajes 

e Fundações (de Edifícios de 

Múltiplos Pavimentos, Edificação 

Térrea ou Sobrado) utilizando Aço 

CA-50 de 10 mm - Montagem 

 kg  127.762,28  58.878,00  - 68.884,28         9,25  -     637.179,59  



 

 

 3.1.2 

Armação de Estruturas de Concreto 

Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes 

e Fundações (de Edifícios de 

Múltiplos Pavimentos, Edificação 

Térrea Ou Sobrado), utilizando Aço 

CA-60 de 5.0 Mm - Montagem. 

 kg      7.937,30  25.246,00   17.308,70       13,41         232.109,67  

3.1.3 

Armação em Tela de Aço Soldada 

Nervurada Q-138, Aço CA-60, 

4,2mm, Malha 10x10cm 

 kg  0,00    4.539,00     4.539,00         6,56           29.775,84 

3.1.4 Tela Soldada 244x494cm T3 503  kg  0,00  14.630,00   14.630,00         7,96         116.454,80  

3.1.5 Tela Soldada 244x494cm T4 138  kg  0,00    9.894,00     9.894,00         6,14           60.749,16  

3.1.6 

Armação em Tela de Aço Soldada 

Nervurada Q-138, Aço Ca-60, 

4,2mm, Malha 10x10cm 

 kg  0,00  11.424,00   11.424,00         6,56           74.941,44  

3.1.7 

Armação em Tela de Aço Soldada 

Nervurada Q-138, Aço Ca-60, 

4,2mm, Malha 10x10cm 

 kg  0,00  10.642,00   10.642,00         6,56           69.811,52  

3.1.8 

Fabricação de Fôrma para Pilares e 

Estruturas Similares, em Chapa de 

Madeira Compensada Resinada, E = 

17 mm 

 M²    17.215,34  25.098,64     7.883,30     106,48         839.413,78  

3.1.9 

CONCRETO FCK = 25MPA, 

TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ 

AREIA MEDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

 M³      1.304,56    2.795,20     1.490,64     463,43         690.807,30  

3.1.10 

LANCAMENTO COM USO DE 

BOMBA, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

AF_12/2015 

 M³      1.304,56    2.795,20     1.490,64       29,02           43.258,37  

3.1.11 Dreno barbacan dn=75mm UN     1.172,00    1.603,14        431,14  5,87            2.530,79  

3.1.12 Montagem das placas UN        337,00       921,00        584,00  1.342,93         784.271,12  

  Total Pago Superfaturado (R$)               2.306.944,20  

Fonte: Boletins de Medição, Projeto Executivo e Inspeção Física dos Serviços Executados. 

 

Destaca-se que, a quantidade de “placas de contenção” identificadas pela CGU no projeto 

executivo é de 586 unidades, o que diverge do informado pela contratada (609 unidades) e do 

total contratado constante do 5º boletim de medição emitido (921 unidades), o que caracteriza 

superdimensionamento desse item do projeto básico/executivo, conforme a seguir 

demonstrado: 

 
Tabela – Placas Pré-Moldadas de Concreto (Contenção) – Projeto Executivo. 

3.1 

Placas Pré-Moldadas de 

Concreto - Placas de 

Contenção 

Und. 
Total - Mello 

de Azevedo 

Total CGU - 

Proj. Executivo 

Quant. Acum.  

BM  5º  

3.1.12 Montagem das placas         

  TP1 UN 291,00 289,00   

  TP2 UN 182,00 180,00   

  TP3 UN 119,00 96,00   

  TP4 UN 17,00 20,00   

  Sub Total   609,00 585,00   

  Tipo 3A UN 0,00 1,00   

  Total  UN 609,00 586,00 921,00 



 

 

Fonte: Projeto Executivo, Planilha Orçamentária Contratual, Memória de Cálculo da Construtora Mello de 

Azevedo S.A. e Boletim de Medição nº 5. 

 

Embora o quantitativo do projeto executivo seja de 586 placas de contenção, a medição e o 

pagamento do aço, fôrma e concreto relativos à confecção das referidas placas (itens 3.1.1 a 

3.1.8) foram realizados irregularmente com base no quantitativo constante da planilha 

orçamentária contratual (921 unidades de placa). 

 

Observa-se ainda que, nos ajustes promovidos no projeto executivo das placas de contenção, 

as “Telas de Aço Soldada” (itens 3.1.3 a 3.1.7) foram alteradas e incluídas no “item 3.1.1 - 

Armação de Estruturas de Concreto Armado.......CA-50”, o que impactou na elevação do 

quantitativo desse item 3.1.1 (127.643,78 kg), e na eliminação dos quantitativos dos itens 3.1.3 

a 3.1.7 (351.821,55 kg). Contudo, as “Telas de Aço Soldada” (itens 3.1.3 a 3.1.7) foram 

novamente 100% medidas, majorando-se o valor devido. 

 

- Pilares: 

 
Tabela – Pagamento Superfaturado – Pilares. 

Item Discriminação Und. 
 Medição 

CGU (A) 
BM 5 (B) 

Diferença 

B - A 

P. 

Unit. 

(R$) 

Pagamento 

Superfaturado 

(R$)  

3 Supra-Estrutura             

3.3 Pilares             

3.3.1 

Armação de Estruturas de Concreto 

Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes e 

Fundações (de Edifícios de Múltiplos 

Pavimentos, Edificação Térrea Ou 

Sobrado), utilizando Aço CA-50 de 10.0 

m - Montagem 

 kg  13.539,80   60.091,20  46.551,40       9,25      430.600,45  

3.3.2 

Fabricação de Fôrma para Pilares e 

Estruturas Similares, em Chapa de 

Madeira Compensada Resinada, E = 17 

mm. 

 M²       686,18        614,65  -    71,53   106,48  -     7.616,30  

.3.3 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 

1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

 M³       204,02        338,06       134,04   463,43        62.118,62  

3.3.4 

LANCAMENTO COM USO DE 

BOMBA, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

AF_12/2015 

 M³       204,02        338,06       134,04     29,02          3.889,87  

  Total Pago Superfaturado (R$)               488.992,64  

Fonte: Boletins de Medição, Projeto Executivo e Inspeção Física dos Serviços Executados. 

 

Destaca-se que foi identificada divergência significativa entre os quantitativos 

licitados/contratados, os constantes no projeto executivo e os existentes na memória de cálculo 

da empresa executora, conforme a seguir demonstrado, sendo que não foi identificada nos 

boletins de medição apresentados (BM 1 a BM 5) qualquer alteração de projeto: 

 
Tabela – Quantitativos Contratuais Superdimensionados – Pilares. 

3.3 Pilares Und. 
Total - Mello 

de Azevedo 

Total CGU - 

Proj. Executivo 

Orçamento 

(Contrato) 

3 Supra-Estrutura         

3.3 Pilares         



 

 

3.3.1 

Armação de Estruturas de Concreto 

Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes e 

Fundações (de Edifícios de Múltiplos 

Pavimentos, Edificação Térrea Ou Sobrado), 

utilizando Aço CA-50 de 10.0 m - 

Montagem 

 kg           18.510,69              26.123,30          115.560,00  

  
Armação de estrutura de concreto armado - 

CA 60 -5mm 
 kg           10.081,50  

Não consta no 

projeto 

Não consta na 

planilha 

orçamentária 

3.3.2 

Fabricação de Fôrma para Pilares e 

Estruturas Similares, em Chapa de Madeira 

Compensada Resinada, E = 17 mm. 

 M²             1.274,43                1.281,12              1.536,64  

3.3.3 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 

1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

 M³                389,04                   380,92                 845,15  

3.3.4 

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

AF_12/2015 

 M³                389,04                   380,92                 845,15  

Fonte: Projeto Executivo, Memória de Cálculo da Construtora Mello de Azevedo S.A. e Boletim de Medição nº 

5. 

 

- Placas de Ancoragem e Atirantamento: 

 

Tendo em vista, no período de realização da inspeção, o elevado nível da altura do Rio Tapajós 

e da execução de parte do aterro estruturado, que deixam submersos parcialmente placas e 

tirantes, não foi apurado o quantitativo executado desses itens. A seguir apresenta-se imagens 

do serviço parcialmente executado: 
 

  
Foto – Placa de ancoragem parcialmente 

submersa. Santarém/PA, 24 de abril de 2018. 

Foto – Placas de ancoragem parcialmente 

submersas. Santarém/PA, 24 de abril de 2018. 

  

Registra-se que no item “Serviços Preliminares” (R$ 804.370,30) foi prevista a execução, 

entre outras, de escritório, almoxarifado, refeitório, sanitários e vestiários. Entretanto, os 

serviços executados não foram de construção dessas edículas ou barracões, e sim de reforma 

e ampliação de instalações pré-existentes, tendo em vista que a empresa executora da obra já 

se encontrava instalada na cidade de Santarém. Não foi identificado ajuste ou compensação 

nas medições e pagamentos desse item. 
 

As medições e os pagamentos foram efetuados através de boletins de medições e notas fiscais 

emitidas, conforme discriminado no quadro a seguir: 
 



 

 

Quadro – Medições e Pagamentos - Contrato nº 030/2017-SEMINFRA. 

 
Item 

Boletins 

de 

Medição 

Período 
Responsável 

(CPF) 
Valor (R$) NFS-e Data Atesto (CPF) 

Data do 

Pagamento 

1 BM nº 1 
05/09 a 

30/11/2017 

***.390.542-**  

716.893,67 2017/104 19/12/2017 

***.304.042-** 

22/12/2017 

***.908.846-** ***.267.152-** 

2 BM nº 2 
01/12 a 

22/12/2017 

***.304.042-** 

1.991.112,23 2017/110 22/12/2017 ***.304.042-** 28/12/2017 

***.329.101-** 

3 BM nº 3 
23/12/2017 a 

31/01/2018 

***.304.042-** 

5.959.051,81 2018/6 05/02/2018 

***.267.152-** 

07/02/2018 

***.329.101-** ***.304.042-** 

4 BM nº 4 
01/02 a 

28/02/2018 

***.304.042-** 

12.964.020,87 2018/11 12/03/2018 

***.267.152-** 

13/03/2018 

***.329.101-** ***.304.042-** 

5 BM nº 5 
01 a 

31/03/2018 

***.304.042-** 

1.879.199,12 2018/25 22/05/2018 ***.267.152-** 24/05/2018 

***.329.101-** 

Total dos Pagamentos Realizados (R$) 23.510.277,70     
Fonte: Boletins de Medições e Notas Fiscais emitidos. 

 

Conclui-se que o superfaturamento total encontrado na amostra selecionada foi de R$ 

3.151.519,80, correspondendo a 13,40 % do total pago, conforme a seguir resumido: 
 

 Tabela – Resumo Superfaturamento. 

Item Discriminação 
Pagamento 

Superfaturado 

2 Fundações 355.582,96 

3 Supra-Estrutura   

3.1 Placas Pré-Moldadas de Concreto 2.306.944,20 

3.3 Pilares 488.992,64 

Total Pagamento Superfaturado  R$ 3.151.519,80 

Fonte: Projeto Executivo, Memória de Cálculo da Construtora Mello de Azevedo S.A. e Boletim de Medição 

nº 5. 
 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

A Prefeitura Municipal de Santarém – PMS apresentou manifestação através do Ofício nº 

421/GAB-PMS, de 25 de junho de 2018, conforme transcrição a seguir: 

 

“As esperadas diferenças dos quantitativos observadas quando se compara o anteprojeto e o 

projeto executivo não devem implicar - e no presente caso não implica - em superfaturamento 

ou aumento de custos à administração pública, especialmente no caso das contratações 



 

 

integradas. Mais uma vez, a jurisprudência do TCU que se enquadra exatamente ao contrato 

analisado na presente fiscalização: 

 

"Na contratação integrada, tratando-se de obra de elevado vulto e complexidade, é provável 

que hipóteses, premissas, carregamentos, diretrizes e pré-dimensionamentos adotados e 

realizados na etapa de anteprojeto sejam revistos e alterados pelos projetos básico e 

executivo, fato que não se constitui em hipótese legalmente admitida de aditamento 

contratual." Acórdão 2433/2016 Plenário, Auditoria, Relator Ministro Benjamin Zymler. 

 

Entendeu o relator no caso acima que "a intenção do legislador do RDC foi conferir uma 

maior assunção de risco para o particular nas contratações integradas, de maneira que nas 

situações em que não houver uma alocação objetiva de riscos entre as panes, estabelecida 

contratualmente, o construtor acabaria assumindo os eventuais encargos resultantes de 

Incompletudes e omissões que são inerentes a qualquer anteprojeto". 

 

É justamente este o posicionamento adotado pela PMS frente à contratada, em que o objeto 

foi licitado por meio de anteprojeto, que considerou os dados do projeto de construção das 

estruturas a serem recuperadas e implementadas, com os preços atualizados pelo mercado. 

 

Dentro do próprio espírito da contratação integrada pelo RDC, a Contratada assumiu a 

obrigação da entrega da obra pelo melhor preço ofertado no certame e, em exercício das 

prerrogativas que a legislação lhe confere apresentou nova metodologia de execução, razão 

pela qual o projeto executivo difere substancialmente do anteprojeto e dos itens de medição 

do contrato até então considerados. 

 

Referida metodologia modificou diversos itens do Contrato, alguns foram reduzidos no 

projeto executivo em relação ao anteprojeto (e devidamente abordados no relatório 

preliminar), alguns majorados, aumentando o custo da contratada, e outros diversos itens 

não inicialmente previstos no anteprojeto foram incluídos dentro do projeto executivo devido 

à metodologia de engenharia proposta pela contratada para a execução da obra e 

tecnicamente acatada pela PMS. 

 

A título de ilustração, todos os itens de lia 16 da Planilha de Controle não constavam do 

anteprojeto e foram inseridos no projeto executivo, representando custos (considerados pelo 

SINAPI) no valor de R$ 7.381.406,224 sendo eles: 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 

Por esta razão, o valor total do contrato conforme itens definidos em projeto executivo e com 

os preços de mercado aplicados totaliza R$ 78.205.451,88, ou seja, R$ 6.101.856,62 acima 

do valor do contrato, fixado em R$ 72.103.595,26. 

 

Contudo, tendo em vista a sistemática da contratação integrada e as disposições contratuais, 

o custo da obra para a PMS não pode ser e não será alterado em relação ao inicialmente 

previsto, tampouco foram ou serão realizados adiantamentos à contratada. 

 

Importante perceber que o contrato celebrado entre a PMS e a empresa contratada estipula 

que: 

 

4.1. O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, apresentado pelo CONTRATADA e 

aprovado pela FISCALIZAÇÃO, constitui-se parte integrante deste instrumento.  

 

4.2. O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO deverá ser ajustado ao efetivo início dos 

serviços, quando da emissão da ORDEM DE SERVIÇO. 

 

Percebe-se que é este o comando do Decreto 7.851/2011 que regulamento o RDC, comando 

este seguido pela PMS como será demonstrado: 

 

"Art. 66. Nos contratos de obras e serviços de engenharia, a execução de cada etapa será 

Precedida de projeto executivo para a etapa e da conclusão e aprovação, pelo órgão ou 

entidade contratante, dos trabalhos relativos às etapas anteriores. 

 

(...) 

 

§ 2º No caso da contratação Integrada prevista no art. 9º da Lei nº 12.462, de 2011, a análise 

e a aceitação do projeto deverá limitar-se a sua adequação técnica em relação aos 

parâmetros definidos no instrumento convocatório, em conformidade com o art. 74, devendo 

ser assegurado que as parcelas desembolsadas observem ao cronograma financeiro 

apresentado na formado art. 40, § 3º." 

 

Assim, até a presente data as medições realizadas no âmbito do contrato foram realizadas 

por etapa dos serviços executados, até porque a planilha de itens considerada na contratação, 

como explicado acima, já se mostra sobejamente divergente do projeto executivo, cujos 

quantitativos e natureza dos a serem executados são bem diversos e, sob a base de preço 



 

 

SINAPI, bem superiores. Esta metodologia é aceita para contratações de natureza de preço 

global, conforme se percebe em mais um julgado do TCU: 

 

"Na empreitada por preço global, a remuneração da contratada é feita após a execução de 

cada etapa, previamente definida no cronograma físico-financeiro. As medições de campo 

das quantidades realizadas devem ser precisas apenas o suficiente para definir o percentual 

executado do projeto. Essa particularidade facilita a fiscalização da obra, já que esse critério 

de medição não envolve necessariamente o levantamento preciso dos quantitativos dos 

serviços executados." (Acórdão 1977/2013 - Plenário) 

 

Assim, inobstante as divergências dos itens do anteprojeto em relação aos do projeto 

executivo, tanto em termos de quantitativos quanto em termos de natureza, as medições 

consideraram o avanço físico da obra, e não os valores unitários. 

 

Observando a particularidade do caso, este critério adotado pela PMS para as medições e 

acompanhamento da obra por fases e etapas resultou em medição a menor dos serviços 

previstos no projeto executivo. 

 

Ainda que a análise pontual e isolada, conforme as que se percebe no relatório preliminar 

transmita a impressão, em determinados casos, de um faturamento de itens unitários a maior 

(nos casos em que o quantitativo do anteprojeto supera o do projeto executivo), a realidade 

é que esta distorção cai por terra quando se percebe o grande volume de serviços executados 

que, por superar os itens do anteprojeto ou não estarem nele previstos, não foram medidos 

diretamente dentro da planilha contratual. 

 

A planilha atualizada de acompanhamento do projeto executivo demonstra, Item por Item 

executado, que a análise global das medições realizadas pela PMS nesta obra até o mês 

corrente demonstra que foi medido e pago valores totais inferiores ao que foi executado. 

Assim, a distorção observada não resultou em adiantamento em favor da contratada, antes 

pelo contrário. 

 

1.d. Alteração de Critério de Medição e Pagamento  

 

OS princípios que norteiam a administração pública e as contratações com o poder público 

demandam a maior possível transparência. A detida análise realizada no âmbito da 

fiscalização em comento foi feliz em detectar a distorção entre os itens do anteprojeto e os 

itens do projeto executivo, ainda que, conforme demonstrado, estas distorções pontuais não 

tenham resultado em adiantamento indevido de pagamento ou superfaturamento. 

 

O contrato celebrado entre PMS e contratada estabelece que: 

 

"4.7. O CRONOGRAMA Físico-FINANCEIRO deverá representar todos as ATIVIDADES da 

planilha orçamentária, com grau de detalhamento compatível com o planejamento de 

execução da CONTRATADA." 

 

Assim, a PMS percebeu a necessidade de aditar o contrato para fins de cumprimento da 

cláusula acima, compatibilizando a planilha orçamentária do anteprojeto ao real 

detalhamento do planejamento e execução que advém do projeto executivo. Passando a medir 

efetivamente os itens do projeto executivo, elimina-se o risco de qualquer futura distorção 



 

 

entre as planilhas que, diferente do ocorrido até a presente data, possa resultar em 

adiantamento à contratada. 

 

No presente contrato objeto da fiscalização a razão entre o preço dos itens do projeto 

executivo (R$ 78.205.451,88) e o valor total do contrato (R$ 72.103.595,26) é de 0,92197658. 

Assim, a forma que passa a ser adotada para a realização das medições, faturamento e 

pagamento é a de identificação de todos os itens efetivamente executados, pelos preços 

padrão de mercado refletidos na planilha de acompanhamento, e a aplicação do coeficiente 

de 0,92197658 sobre todos os preços de todos itens medidos, para que todas as medições 

guardem efetiva proporção com o valor final e definitivo do 

contrato e impeça, ainda, qualquer antecipação de receitas pela PMS à empresa contratada. 

 

O universo a ser considerado para fins de medição passa a ser aquele do projeto executivo 

aprovado e cuja execução se dará dentro do preço total contratado: 

 

"o contratado deverá posteriormente elaborar e apresentar projeto básico da obra para 

aprovação da Administração, o qual deverá conter todas os elementos relacionados no 

parágrafo único do art. 29 da Lei 12.462/2011, em particular o 'orçamento detalhado do 

custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos 

propriamente avaliados', segundo interpretação literal da Lei" (Acórdão 2433/2016 Plenário, 

Auditoria, Relator Ministro Benjamin Zymier). 

 

Tal modificação resulta em metodologia respaldada pela legislação e que resultará em ainda 

mais clareza e transparência na realização das medições, facilitando o acompanhamento do 

contrato pela CGU ou qualquer outro órgão fiscalizador. 

 

3- APONTAMENTOS DO RELATÓRIO PRELIMINAR- REALIZAÇÃO DE MEDIÇÕES E 

PAGAMENTOS DESPROPORCIONAIS AO EFETIVAMENTE EXECUTADO, 

CARACTERIZANDO SUPERFATURAMENTO. 

 

A narrativa introdutória desta resposta indica pormenorizadamente a metodologia de 

medição por fases da obra, adotada no presente caso diante da contratação integrada que foi 

realizada. O efeito substantivo desta forma de medição e pagamento é justamente o 

descompasso com os itens unitários constantes da planilha original do contrato, tendo em 

vista a gritante diferença entre quantidade e natureza dos itens do anteprojeto quando 

comparados aos itens do projeto executivo. 

 

Contudo, conforme demonstrado, as medições realizadas e enquadradas nos itens de planilha 

relativos ao anteprojeto seguiram a evolução das fases da obra, sem resultar em faturamento 

de valor superior ao efetivamente executado pela contratada em favor da PMS, mesmo 

consideradas as distorções decorrentes das diferenças entre os itens de contrato. 

 

A realidade dos números demonstra que existe de fato um saldo de serviços a medir com valor 

superior àquele que poderia se concluir dos apontamentos do relatório preliminar, cujos itens 

divergentes da planilha contratual permaneceram em aberto, ainda que relacionados a fases 

da obra já realizadas. 

 

A nova metodologia adotada pela PMS com a integração da planilha de itens do projeto 

executivo reduzida pelo coeficiente manterá a sistemática de impedir adiantamentos e 



 

 

superfaturamentos, mas trazendo mais clareza e objetividade aos processos, sempre em 

cumprimento da legislação e entendimentos do TCU. 

 

Assim é que a medição deverá ser feita sobre a planilha atualizada o contrato, que reflete o 

projeto executivo. Realmente as medições ainda foram realizadas sobre a planilha contratual 

com inserções de serviços novos. 

 

Apresentamos nesta resposta o boletim de medição acumulado até a 7ª medição (no valor de 

R$ 31.914.259,22), medição esta realizada no espelho da nova planilha do contrato, ao passo 

em que a mesma 7ª medição baseda na planiha contratual resultaria em um valor de R$ 

28.604.139,38 ou seja, o que foi efetivamente medido foi um valor a menor de R$ 3.310.119,84 

em relação ao efetivamente executado conforme itens do Projeto Executivo. 

 

A mesma lógica exposta acima aplica-se perfeitamentr na análise dos itens: 

 

- Item 3.2 - Placas de Ancoragem 

- Item 3.3 - Pilares 

- Item 4.0 —Atirantamento 

- Fundações 

 

A constatação do relatório preliminar totaliza os valores abaixo: 

 

 
 

O boletim de medição atualizado (acumulado até a 5ª medição) com as quantidades do 

projeto executivo com os saldos reais dos serviços refletem a normalidade dos serviços e suas 

respectivas medições. 

 

A comparação dos quantitativos do anteprojeto básico aprovado e do projeto executivo 

embasam o relatório de fiscalização está equacionado na alteração da planilha contratual e 

portanto as medições realizadas são somente sobre serviços efetivamente realizados até a 

presente data. 

 

6.b. Serviços Preliminares 

 



 

 

O item 1 - Serviços Preliminares da planilha contratual, contém vários serviços conforme 

demonstrativo abaixo: 

 

 
 

Os subitens referentes a execução das instalações para o canteiro de obra são os de números 

1.1 ao 1.6.  

 

É importante ressaltar que foi verificada a execução de uma série de serviços pela empresa 

contratada na base que possuía no Município de Santarém, que encontrava-se, então inativa, 

tendo em vista que à época da presente contratação a empresa não possuía qualquer contrato 

vigente com a PIAS: 

 

- Construção da central de formas; 

- Construção da central de armação c/ baias p/ estoque das ferragens; 

- Construção dos pátios p/ fabricação das peças pré-moldadas de concreto armado; 

- Execução das novas instalações elétricas dos escritórios, almoxarifado, refeitório, 

depósitos, sanitários, vestiários e redes externas; 

- Reforma e ampliação de todas as edificações. 

 

Além das obras no canteiro central, foi construído um novo canteiro de apoio localizado na 

orla da cidade (local da obra), contendo: 

 

- Salas p1 escritório; 

- Depósitos; 

- Almoxarifado; 

- Instalações sanitários (banheiros e chuveiros); 

- Vestiário; 

- Refeitório; 

- Guarita; 

- Tapume. 

 

Questionou-se também o pagamento de serviços preliminares. Indicou o relatório preliminar: 

 



 

 

"Foi previsto na planilha orçamentária contratual, item "Serviços Preliminares" no valor de 

R$ 804.370,30, referentes- à construção, entre outros, de escritório, almoxarifado, refeitório, 

sanitários e vestiários. No entanto, verificou-se que os serviços executados foram de reforma 

e ampliação e não de construção, tendo em vista que a empresa executora da obra já se 

encontrava com um canteiro instalado na cidade de Santarém." 

 

De forma geral, as demais estruturas de canteiro central e avançado apresentadas pela 

contratada à PMS foram em condições de instalação superiores ás condições mínimas 

indicadas no edital e no contrato, de modo que as divergências em relação às exigências 

mínimas do contrato não causaram qualquer prejuízo à administração, antes pelo contrário. 

 

Constatada a instalação do canteiro, a PMS realizou o pagamento do item contratual 

condizente, especialmente porque aquele canteiro não se encontrava em utilização para a 

execução de qualquer outra obra no âmbito municipal para resultar em vantagem indevida 

para a empresa em prejuízo à PMS (Acórdão N2 1379/2012 - TCU - Plenário, Relator: Valmir 

Campelo). 

 

O entendimento da PMS, alinhado ao do TCU, sobre a utilização de estrutura existente para, 

mediante adaptações, servir como parte do canteiro de obras, é o de que a prerrogativa de 

construir novo canteiro ou utilizar estruturas existentes é um ato de gestão da contratada, 

conforme se observa no julgado abaixo: 

 

"Para o deslinde da presente questão, é fundamental verificar se não haveria empecilhos a 

essa substituição da construção do canteiro pelo aluguel das instalações. Nesse aspecto, 

analisando o Contrato 073/2010-00 (peça 12, p. 7 a 13) e o edital de Concorrência Pública 

370109 (disponível no sítio eletrônico do Dnit), que deu origem ao contrato em questão, não 

se encontrou qualquer cláusula que determinasse a obrigatoriedade da execução e da entrega 

das instalações dos alojamentos ao Dnit após a conclusão das obras ou que determinasse a 

localidade exclusiva de tais edificações no canteiro. Dessa forma, entende-se que a opção 

por alugar ou construir os alojamentos seja uma decisão de cunho exclusivamente gerencial 

do empresa contratada. Em caso exatamente análogo, tratado no Acórdão 2.989/2013 - 

Plenário, assim entendeu o TCU." 

 

É de se crer que a manutenção e aprimoramentos no canteiro existente implica em custos 

para a contratada, considerados dentro do orçamento global de que trata a contratação 

integrada.” 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

As alegações trazidas quanto à suposição de exato enquadramento à jurisprudência do TCU, 

inclusive quanto à citação do “Acórdão 2433/2016 Plenário”, estão distorcidas e fora de 

contexto para o caso concreto analisado, pois contrariam de forma direta as análises e 

julgamento dispostos no Acórdão TCU nº 2980/2015-P, conforme consta demonstrado e 

comprovado no item “Superdimensionamento Parcial do Anteprojeto/Orçamento Base no 

montante de R$ 5.567.924,82” deste relatório.   

 

Cabe ressaltar que, o fato das medições terem sido realizadas “por etapa dos serviços 

executados” não significa que as mesmas não tenham, obrigatoriamente, que observar a 

compatibilidade dos quantitativos efetivamente realizados, de acordo com o contratado ou 



 

 

readequado. Conquanto, há que se considerar que os pagamentos superfaturados indicados no 

fato decorreram, também, de quantitativos superdimensionados existentes no projeto 

básico/orçamento base. 

 

Ademais, os riscos relacionados à inadequação dos quantitativos de projeto para provimento 

dos serviços, bem como os acréscimos no volume, são de responsabilidade da Contratada, 

conforme consta determinado na “Matriz de Risco” integrante do contrato avençado a seguir 

demonstrada: 

 
Quadro – Anexo XVIII - Matriz de Risco 

 
Fonte: RDC Presencial n° 001/2017/SEMINFRA, Anexo XVIII - Matriz de Risco. 

 

A afirmação de que “as medições consideraram o avanço físico da obra, e não os valores 

unitários” não condiz com o verificado pela CGU, pois o “avanço físico da obra” não se 

mostrou compatível com os quantitativos registrados no 5º boletim de medição emitido, 

conforme demonstrado através das divergências registradas no fato.  

 

Ressalta-se ainda que, as irregularidades demonstradas no fato foram fruto de levantamentos 

realizados “in loco” durante a inspeção física da obra, e de cotejamentos efetuados com o 

projeto executivo e o boletim de medição nº 5 aprovado e pago, documentos esses oficiais 

fornecidos pela PMS.  

 

Outrossim, é grave a afirmação de que “até a presente data as medições realizadas no âmbito 

do contrato foram realizadas por etapa dos serviços executados, até porque a planilha de 



 

 

itens considerada na contratação, como explicado acima, já se mostra sobejamente 

divergente do projeto executivo, cujos quantitativos e natureza dos a serem executados são 

bem diversos”, pois não se pode aceitar que superestimativas de quantitativos ou imprecisão 

de orçamentos possam validar as medições e pagamentos efetuados. (Original sem grifo) 

 

Cabe esclarecer que o trabalho de fiscalização da CGU abrangeu análises referentes aos 

boletins de medição de 1 a 5, portanto, os boletins de medição nº 6 e nº 7 não estão no escopo 

de análise. Conquanto, observar-se que as medições posteriores ao boletim nº 5 devem trazer 

os ajustes necessários à transparência dos quantitativos dos serviços executados e ao 

saneamento das irregularidades apontadas. 

 

Salienta-se a reincidência da PMS e da Construtora Mello de Azevedo S/A, quanto aos fatos 

apontados de “superfaturamento de quantitativos de serviços”, conforme registros constantes 

do Acórdão TCU nº 537/2015-Plenário. 

 

Em relação ao apontamento relativo ao item “Serviços Preliminares”, acatamos as 

justificativas apresentadas. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.5. Utilização de RDC Presencial em Detrimento ao Eletrônico. 
 

Fato 
 

Para a execução das ações de prevenção em áreas de risco de desastres, aprovadas pelo 

Ministério da Integração – MI na forma prevista no Plano de Trabalho nº 0495366, 

integrante do processo n. 59020.000101/2017-41, a Prefeitura Municipal de Santarém – 

PMS realizou a licitação RDC Nº 001/2017 – SEMINFRA sob a forma presencial, em 

detrimento à forma eletrônica, sem uma justificativa consistente e necessária para afastar 

eventual dano à contratação mais vantajosa para administração pública. 

 

De acordo com o artigo 13 da Lei nº 12.462/2011, as licitações do Regime Diferenciado de 

Contratações Públicas - RDC devem ser realizadas, preferencialmente, sob a forma eletrônica. 

 

A opção pela forma eletrônica proporciona vantagens tais como: a participação de maior 

número de licitantes, maior disputa, transparência e competitividade. 

 

A obra em questão foi orçada inicialmente (orçamento base) em R$ 75.431.982,85, valor este 

que restringe a participação de empresas do mercado local, havendo a necessidade de ampliar 

o número de licitantes objetivando maior competitividade e, ainda, aumentar a possibilidade 

de contratação da proposta mais vantajosa para o município. Entretanto, apenas 2 empresas 

apresentaram propostas, o que demonstra que essa modalidade “presencial” dificulta a 

participação de empresas de outras localidades e impacta no aumento dos custos para essas 

empresas participarem de todas as etapas do certame.  

 

O Tribunal de Contas da União – TCU já manifestou entendimento sobre a obrigatoriedade 

de justificativa técnica e econômica para a realização de RDC na forma presencial em 

detrimento à forma eletrônica, conforme determinado no item 9.1.1 do Acórdão TCU nº 

2438/2015 - Plenário a seguir transcrito: 

 



 

 

“9.1.1. a ausência de justificativa técnica e econômica para a realização de 

licitações na forma presencial afronta o art. 13 da Lei 12.462/2011 (Regime Diferenciado de 

Contratações Públicas – RDC);” 

 

No  Parecer nº 006/2017-EC/SEMINFRA/PMS, de 8 de maio de 2017, assinado pelo 

advogado CPF nº ***.061.972-**, foi observado o registro de informação trazida pela 

Comissão de Licitação de que “a qualidade da internet disponibilizada na região afetaria o 

desfecho do certame, com sucessivas quedas no fornecimento do sinal ou lentidão”, mas não 

há questionamento ou anotação quanto às realizações reiteradas e contínuas pela PMS de 

licitações na modalidade Presencial em detrimento à modalidade Eletrônica, como o caso em 

tela de RDC Presencial. 

 

Não foi identificado no processo justificativa técnica e econômica que atendesse o 

determinado no Acórdão TCU retrocitado, e nem gestões da PMS para viabilizar sistemas de 

acesso à internet que pudessem garantir a realização de licitações com valores expressivos e 

que tenham limitações de empresas habilitadas no mercado local para participar do certame. 

 

A responsabilidade pelo correto enquadramento da modalidade de licitação adotada é da 

Comissão Permanente de Licitação – CPL, que foi instituída pela Portaria Nº 013/2017, de 08 

de maio de 2017, e composta da seguinte forma: 

 

- Presidente: CPF: ***.064.422-** 

- Membro: CPF: ***.708.402-**  

- Membro: CPF: ***.089.652-**   

   
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

A Prefeitura Municipal de Santarém – PMS apresentou manifestação através do Ofício nº 

421/GAB-PMS, de 25 de junho de 2018, conforme transcrição a seguir: 

 

 

“SOBRE O PROCESSO LICITATÓRIO 

 

5. Concernente a Adoção de RDC na modalidade presencial e não Eletrônico. 

 

Entendeu a fiscalização que o procedimento licitatório na modalidade RDC - Presidencial nº 

001/2017, deveria ser eletrônico. 

 

Embora o comando legal, no caso, o art. 13, da Lei Federal nº 12.462/2011, faça expressa 

menção a adoção do procedimento na sua forma eletrônica, no então, a parte final menciona, 

de forma expressa que é admitida a forma presencial. Neste sentido imperioso chamar a 

atenção que a dicção contida no texto legal é preferencialmente, o que significa dizer que, 

existe a permissão para que a forma presencial possa aparecer. Por outra banda, se não fosse 

permitida a realização do certame em modalidade distinta da eletrônica, o legislador seria 

de taxativo em manter uma redação que afastasse a outras. Em sede de interpretação ou na 

adoção da hermenêutica jurídica, é de se considerar que inexiste nenhum texto supérfluo na 

lei. Caso o legislador não quisesse a forma presencial ele assim estabeleceria, não cabendo 

ao intérprete visualizar ou estabelecer situações que quem tinha a autoridade para 

estabelecer, no caso o legislador ordinário e assim não o fez. 

 



 

 

A interpretação das leis em geral visa focalizar determinada relação jurídica, identificando 

de forma clara e exata a norma estabelecida pelo legislador e que deve ser aplicada ao caso 

concreto. 

 

Portanto, a interpretação consiste em aplicar as regras, que a hermenêutica perquire, 

sistematiza e ordena, para bom entendimento e aproveitamento dos textos legais. Em verdade 

a interpretação dos textos legais e de normas jurídicas se relaciona diretamente com a 

eficácia do ordenamento jurídico. 

 

Atinente a questão, manifesta-se prudente trazer a lume, o entendimento externado por 

Pereira (2012)2, para quem: 

 

Outra questão é a preferência dada a licitação na forma eletrônica. Tal preferência não é 

absoluta e deverá ser afastada sempre que a licitação eletrônica poder acarretar risco para 

a realização das finalidades próprias da licitação, inclusive no que se refere a segurança da 

Administração quanto aos sistemas informatizados para o desenvolvimento da licitação é 

uma razão suficiente para afastar a preferência.  

 

É palmar que ante os fatos notórios não se necessita de provas. Esta situação se aplica a 

qualidade da internet no interior da Amazônia, que não poucas vezes, chegando até ficar dias 

sem tal serviço, dificultando a realização de certame licitatório, tanto é verdade que, no 

interior dos Estados, a realização de procedimento licitatório na modalidade eletrônica é 

exceção, quando deveria ser regra. 

 

No entanto, divorciando de situação de notoriedade, quer o relatório que se tivesse uma 

justificativa concreta, escrita. 

 

A dificuldade quanto a internet já tinha sido visualizada no Parecer Jurídico, como bem 

menciona o relatório. 

 

Em, comunicação interna ao Senhor Secretário Municipal de Infra estrutura, o Presidente da 

Comissão especial de Licitação, chamou a atenção do seu superior hierárquico, quanto ao 

motivo de adotar a licitação presencial e não eletrônica. 

 

Para todos os efeitos, não está vedado a adoção da forma presencial, tanto é verdade que 

compulsando as inúmeras publicações na imprensa oficial e em jornais de grande circulação, 

vê-se aviso de licitação, na modalidade RDC, na forma presencial. 

 

Caso seja considerando que este procedimento limitou a competitividade, quer se registrar 

que foram publicados nos mais diversos veículos, de nível nacional como é o caso do DOU, 

não se manifestando como razoável, exigir que o licitante venha participar, pois contratar ou 

não com a Administração Pública é uma prerrogativa do 

empresário, e, os atos jurídicos devem considerar a vontade livre das partes. 

 

Desde 2005, quando o Munícipio de Santarém passou a realizar procedimentos licitatórios 

na modalidade Pregão, sempre foi na forma PRESENCIAL, tendo em vista as conhecidas 

dificuldades e qualidade da internet desta Região, fato que testificamos com a relação dos 

procedimentos realizados nessa modalidade, apenas nos anos de 2017 e 2018 (documentos 

anexo - ANEXO 1). 

 



 

 

Assim, a adoção do certame em sua forma presencial, não ofendeu ao princípio da 

publicidade nem o da legalidade, visto que estamos diante de uma decisão que não tem 

caráter absoluto, pois preferencialmente, nos leva a entender sempre que possível, deve ser 

na forma eletrônica. A sua inviabilidade decorre de situação que não permitem seguir tal 

caminho, sendo necessário trilhar pelo caminho do presencial, fato que, pela necessidade de 

segurança do sistema, não foi passível se socorrer do RDC eletrônico. 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em que pese a afirmação de que “foram publicados nos mais diversos veículos”, indicando 

que foram utilizados mecanismos de ampliação da publicidade do certame licitatório, a 

logística e o custo do deslocamento para o município de Santarém/PA e região podem 

impactar na decisão das empresas sediadas fora do estado do Pará em participar ou não do 

certame. 

 

Ressalta-se que, no caso concreto, a importância, a materialidade e a especificidade da obra 

chamam a atenção para a necessidade de gestões mais apropriadas visando garantir uma maior 

amplitude na participação de empresas do setor da construção civil, aumentado assim, a 

competitividade e a possibilidade de uma contratação mais vantajosa para a administração 

pública, atendendo aos objetivos previstos no §1º, do artigo 1º da Lei nº 12.462/2011 (RDC), 

conforme a seguir transcritos: 

 

“I - ampliar a eficiência nas contratações públicas e a competitividade entre os licitantes; 

 

............................. 

 

IV - assegurar tratamento isonômico entre os licitantes e a seleção da proposta mais 

vantajosa para a administração pública.” 

 

Ademais, outros órgãos e entidades da administração pública, instalados na cidade de 

Santarém/PA e região, realizam certames licitatórios através do meio eletrônico há bastante 

tempo, a exemplo da Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária – INCRA-SR e da Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA, que 

executam Pregões Eletrônicos desde 2006 e 2010, respectivamente. 

 

Assim sendo, não é razoável a PMS apresentar parecer jurídico para sustentar a tese de 

“dificuldade quanto a internet”, com o intuito de justificar o “motivo de adotar a licitação 

presencial e não eletrônica” 

 

Pelo exposto, mantém-se o fato apontado.  
##/AnaliseControleInterno## 

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, conforme 

destaca-se a seguir: 

- Superdimensionamento Parcial do Anteprojeto/Orçamento Base no montante de R$ 

5.567.924,82.; 



 

 

- Realização de medições e pagamentos desproporcionais ao efetivamente executado, 

caracterizando superfaturamento; 

- Utilização de RDC Presencial em Detrimento ao Eletrônico; 

- Existência de cláusulas restritivas à competitividade no Edital do RDC Presencial nº 

001/2017 e inabilitação irregular de licitante que apresentou a proposta mais vantajosa para a 

Administração, e 

- Execução do muro de contenção em desacordo com a Metodologia Executiva aprovada. 

Do montante fiscalizado de R$ 72.103.595,26, foi identificado prejuízo potencial de R$ 

5.567.924,82, referente ao item 3 - Superdimensionamento Parcial do 

Anteprojeto/Orçamento Base, e prejuízo efetivo de R$ 3.151.519,80, referente ao item 4 – 

Realização de medições e pagamentos desproporcionais ao efetivamente executado. 

 



 

 

Ordem de Serviço: 201800456 

Município/UF: Santarém/PA 

Órgão: MINISTERIO DA SAUDE 

Instrumento de Transferência: Contrato de Repasse - 766231 

Unidade Examinada: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM  

Montante de Recursos Financeiros: R$ 18.331.754,40 

 

1. Introdução 

 

Relatório referente à fiscalização realizada na Prefeitura Municipal de Santarém/PA, com a 

finalidade de verificar a execução do Contrato de Repasse nº 374.128-21/2011/MS/CAIXA, 

registrado no SICONV sob nº 766.231/2011, que foi celebrado com o Ministério da Saúde, 

em 26 de dezembro de 2011, cujo objeto foi a construção do Hospital Materno-Infantil de 

Santarém. 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 16 a 27 de abril de 2018 sobre a 

aplicação dos recursos do Programa 1220 – Assistência Ambulatorial e Hospitalar 

Especializada, Ação 8535 – Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde. 

O montante de recursos envolvidos é de R$ 23.324.186,65, sendo R$ 18.331.754,40 referentes 

a recursos da União, tendo sido realizadas análises por amostragem nos projetos de 

engenharia, planilha orçamentária, boletins de medição, processos de pagamentos e 

documentos correlatos, além da inspeção física dos serviços executados.      

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 acerca do Contrato de Repasse nº 374.128-

21/2011/MS/CAIXA. 
 

Fato 
 

Refere-se às informações gerais acerca da execução do Contrato de Repasse nº 374.128-

21/2011/MS/CAIXA, registrado no SICONV sob nº 766.231/2011, que foi celebrado, em 26 

de dezembro de 2011, entre a Prefeitura Municipal de Santarém/PA e o Ministério da Saúde, 

com interveniência da CAIXA, cujo objeto foi a construção do Hospital Materno-Infantil de 

Santarém.  



 

 

A implantação do primeiro Hospital Materno Infantil do município de Santarém teve como 

finalidade precípua a humanização do atendimento e a redução do agravamento de casos que 

ocasionem a mortalidade materno-infantil na região oeste do Pará. 

O valor da avença foi de R$ 19.156.683,35, dos quais R$ 18.331.754,40 são referentes à 

transferência de recursos da União, e R$ 824.928,95 a título de contrapartida municipal. 

Contudo, em 24 de julho de 2013 foi firmada a alteração da contrapartida municipal para R$ 

4.992.432,25 aumentando o valor global do instrumento para R$ 23.324.186,65.   

O prazo de vigência do contrato de repasse foi previsto para encerramento em 2 de setembro 

de 2014, mas foi prorrogado até 30 de maio de 2018.  

A Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINF promoveu o processo licitatório na 

modalidade Concorrência Pública nº 006/2012 – SEMINF, com abertura marcada para 11 de 

setembro de 2012, sagrando-se vencedora a empresa CCM – Construtora Centro Minas Ltda, 

inscrita no CNPJ sob nº 23.998.438/0001-06, com a proposta de R$ 23.031.137,16.  

O Contrato nº 057/2012 foi celebrado em 5 de outubro de 2012, e prorrogado até 15 de 

dezembro de 2015. Em 29 de outubro de 2012, a PM Santarém autorizou o início da obra por 

meio da emissão da Ordem de Serviço nº 018/2012, que posteriormente foi suspensa por 

tempo indeterminado motivada pela ausência de aprovação do projeto básico pela CAIXA, 

conforme Ofício nº 1021/2012-NLCC-SEMINF, de 23 de novembro de 2012. 

No dia 27 de maio de 2013, após análise dos documentos apresentados pela PMS, a CAIXA 

emitiu o Laudo de Análise Técnica de Engenharia – LAE definitivo. A Verificação do 

Resultado do Processo Licitatório – VRPL foi concluída no dia 9 de dezembro de 2013. E a 

PMS emitiu a nova Ordem de Serviço de nº 010/2013, em 16 de dezembro de 2013, 

autorizando o reinício da execução dos serviços contratados. 

A CAIXA emitiu 21 Relatórios de Acompanhamento de Engenharia – RAE relativos à 

execução de serviços realizados entre 16 de dezembro de 2013 e 31 de dezembro de 2015 

atestando a regular execução. Contudo, foi verificado que a Equipe Técnica da CAIXA 

registrou no RAE nº 20, emitido em 7 de dezembro de 2015, a situação de paralisação da obra, 

e posteriormente no RAE nº 21, de 22 de fevereiro de 2016, foi consignado atraso de doze 

meses em relação ao cronograma vigente à época.  

Em análise aos processos de pagamentos foi verificado que a Administração Pública atestou 

a execução de 21 boletins de medição que totalizaram R$ 8.888.487,67, o que representou 

38,59% do contratado. Contudo, em exame dos extratos bancários não foi comprovado o 

pagamento de R$ 50.228,80 relativo ao último boletim. 

A PMS disponibilizou para conferência os extratos bancários da CAIXA, agência 026, contas 

correntes nos 006.647136-7 (1º abril de 2013 a 31 de dezembro de 2016), e 013.42103-4 (1º 

de julho de 2013 a 1º de janeiro de 2018), e a conta de aplicação nº 055.647136-7 (1º maio de 

2015 a 31 de dezembro de 2016). Ressalta-se, que a execução das despesas ocorreu na conta 

corrente nº 647.136-7 e as aplicações financeiras foram realizadas nas demais. 

Pelo exame das contas apresentadas foi verificado que os saldos existentes são: conta 

006.647.136-7 de R$ 640,07, em 31 de dezembro de 2016; conta aplicação 055.647136-7 de 

R$ 11.197,97, na data de 31 de dezembro de 2016; e na conta 013.42103-4 de R$ 371.696,12, 

em 1º de janeiro de 2018; totalizando R$ 383.534,16.  



 

 

Em inspeção física realizada pela CGU, no período de 17 a 20 de abril de 2018, ficou 

constatado que a obra se encontrava paralisada com execução compatível ao percentual 

registrado no boletim de medição nº 21.  

 

  
##/Fato## 

2.1.2. Paralisação da obra e rescisão contratual decorrentes da gestão ineficiente e 

ineficaz de contratos. 
 

Fato 
 

As obras de construção do Hospital Materno Infantil encontram-se paralisadas em função da 

Rescisão do Contrato Administrativo nº 057/2012-SEMINF, firmado entre a Prefeitura 

Municipal de Santarém – PMS e a Construtora Centro Minas Ltda – CCM (CNPJ nº 

23.998.438/0001-06). 

 

A execução da obra em epígrafe decorre do Contrato de Repasse nº 0374.128-

21/2011/Ministério da Saúde/CAIXA (Processo nº 2653.0374128-21/2011 – SICONV nº 

766231), assinado em 26 de dezembro de 2011, entre o Município de Santarém/PA e o 

Ministério da Saúde - MS, representado pela Caixa Econômica Federal – CAIXA. 

 

Para consecução do objeto firmado através do Contrato de Repasse, a PMS promoveu a 

Concorrência Pública nº 006/2012 – SEMINF, na qual sagrou-se vencedora do certame 

licitatório a Construtora Centro Minas Ltda – CCM, com o valor total de R$ 23.031.137,16. 

 

Após a assinatura do Contrato Administrativo nº 057/2012-SEMINF, realizada em 5 de 

outubro de 2012, a Prefeitura Municipal de Santarém – PMS autorizou o início da execução 

da obra, conforme Ordem de Serviço nº 18/2012, de 29 de outubro de 2012, ficando ajustado 

o seu término para 29 de outubro de 2013.  

 

Na data de 15 de outubro de 2012, a PMS encaminhou à CAIXA a documentação referente 

ao processo de licitação e contratação da empresa Construtora Centro Minas Ltda – CCM, 

para análise e emissão da autorização de início da execução das obras, conforme Ofício nº 

0900/2012/NLCC/SEMINF. Entretanto, a CAIXA ainda não havia concluído a análise técnica 

e a respectiva aprovação do projeto de engenharia, o que resultou na suspensão, por tempo 

indeterminado, da execução das obras (Ordem de Serviço nº 18/2012), conforme Ofício nº 

1021/2012-NLCC-SEMINF, de 23 de novembro de 2012. 

 



 

 

A análise técnica e a aprovação do projeto de engenharia só foram concluídos pela CAIXA 

em 27 de maio de 2013, conforme Laudo de Análise Técnica de Engenharia – LAE assinado 

pelo engenheiro CPF: ***.026.122-**, portanto, em data posterior à licitação/contratação da 

execução das obras (211 dias).  

 

A Verificação do Resultado do Processo Licitatório –VRPL foi finalizada pela CAIXA em 9 

de dezembro de 2013, tendo sido considerado “apto” o referido resultado. Ressalta-se que a 

CAIXA demorou 420 dias (aproximadamente um ano e dois meses) para concluir o processo 

de análise da VRPL, desde o encaminhamento da documentação em 15 de outubro de 2012. 

O responsável pela emissão da VRPL foi o engenheiro CPF: ***.026.122-**.  

 

Na data de 16 de dezembro de 2013 a PMS emitiu nova Ordem de Serviço nº 010/2013 

autorizando o reinício da execução dos serviços contratados, e a CAIXA emitiu a 

“Autorização para Início das Obras/Serviços” em 27 de janeiro de 2014, 763 dias após a 

assinatura do Contrato (aproximadamente dois anos e um mês), conforme Ofício nº 

0001/2014/REDUR/TR/SR-Norte/PA, assinado pelo engenheiro CPF: ***.026.122-**. 

 

Foram firmados dois Termos Aditivos nas datas de 19 de junho de 2013 e 13 de março de 

2015, os quais permitiram a prorrogação da execução da obra para 15 de dezembro de 2015. 

Em resumo, a obra teve seu prazo de execução dilatado em 36 meses, aproximadamente. 

 

Foram executados serviços no montante financeiro de R$ 8.888.487,69, os quais foram 

liquidados através de 21 boletins de medição, correspondentes ao período de 16 de dezembro 

de 2013 a 31 de outubro de 2015. Conquanto, ocorreram diversos atrasos nos pagamentos 

efetuados. 

 

A CAIXA, por meio do expediente ME 498/2015/GIGOV/TR, de 24 de setembro de 2015, 

informou à PMS que o Ministério da Saúde não havia liberado os recursos de repasse no 

montante de R$ 11.842.944,50. 

 

Em 24 de novembro de 2015, a PMS emitiu Notificação à Construtora CCM informando sobre 

a constatação de paralisação dos serviços contratados, tendo sido intimada a mesma a 

apresentar “Defesa Prévia” no prazo de 5 dias (notificação recebida pela CCM em 02 de 

dezembro de 2015). 

 



 

 

Na data de 4 de dezembro de 2015 a executora CCM apresentou defesa enfatizando a “mora 

contumaz no pagamento das medições de serviços já executados e entregues” e, ainda, 

apresentou sugestão de rescisão amigável do contrato. 

 

Por meio do Parecer nº 008/2016-PJM/NGO, emitido em 23 de fevereiro de 2016, a PMS 

destacou que o Contrato Administrativo em questão “comprovou-se ineficaz para 

administração pública municipal, considerando que seu objeto não foi concluído, mesmo 

após duas dilações de prazo, tendo havido apenas a conclusão de 38,58%, ficando 

remanescentes/sem realização 61,42%” e, ainda, que os pagamentos pendentes no valor de 

R$ 219.348,70, correspondentes aos BM’s 20 e 21, representavam menos de 1% do valor 

global do contrato, o que não seria justificativa plausível para a morosidade e ineficácia da 

contratada em não concluir a obra. Destarte, ficou consignado multa à Construtora na ordem 

de R$ 230.311,37, devendo ser compensada com os créditos decorrentes dos BM’s 20 e 21 

retrocitados. No parecer ficou consignada, também, a recomendação de encerramento do 

contrato.  

 

Por meio do Ofício nº 128/2016/PLAN/NGO, de três de março de 2016, a PMS solicitou à 

CAIXA a reprogramação dos serviços contratados e respectiva atualização dos preços 

unitários, anexando documentação técnica para efeito de análise e aprovação. 

 

Registra-se que foi realizado levantamento da evolução dos serviços de construção executados 

e medidos através dos boletins de medição 01 a 21, que totalizaram um avanço de 38,58% do 

contrato, conforme “MEMO INTERNO Nº 042/2016 FISCALIZAÇÃO-NGO”, de 10 de 

março de 2016, assinado pelo Assessor Técnico de Engenharia CPF: ***.806.112-**. 

 

Por meio do Parecer nº 009/2016-PJM/NGO, de 14 de março de 2016, a PMS consignou, entre 

outros, que: “Não se pode aqui alegar atraso de repasse, objetivando justificar a morosidade 

em sua conclusão, ora, a obra tinha como preço global o valor de R$ 23.031.137,16, ou seja, 

a empresa contratada demonstrou não ter capacidade financeira para evoluir com os serviços 

de Construção do Hospital Materno Infantil”, tendo sido recomendado a confecção do Termo 

de Encerramento do contrato. 

 

O Termo de Encerramento do Contrato Administrativo nº 057/2012-SEMINF foi firmado em 

14 de março de 2016, ficando no mesmo determinada a elaboração de novos estudos técnicos 

para a realização de nova licitação/contratação objetivando a conclusão da obra. 

 



 

 

Na data de 23 de março de 2016, a CAIXA encaminhou à Prefeitura o documento “ME 

0137/2016/GIGOV/TR” comunicando, naquele momento, a impossibilidade de apreciação 

técnica do pleito de reprogramação do contrato em tela, tendo em vista a urgência de análise 

de outro contrato da PMS (Contrato nº 224.988-61/2007 – Implantação do Esgotamento 

Sanitário em Santarém), e informou, ainda, que a análise da reprogramação do processo do 

Hospital encontrava-se no status “Suspenso”.  

 

Em 27 de outubro de 2016 a PMS expediu “Notificação” à Contratada (CCM) sobre a extinção 

do contrato em questão e a aplicação de multa compensatória de 1% do preço global ajustado 

(R$ 230.311,37), sem prejuízo da perda da caução. Não foi comprovado pela PMS o 

pagamento da referida multa aplicada à Construtora Centro Minas Ltda – CCM.  

 

Em 1 de janeiro de 2017 tomou posse o novo Prefeito do município de Santarém/PA, que 

solicitou à CAIXA prazo de 90 dias para análise da situação contratual e tomada de decisão 

visando dar continuidade às obras, conforme Ofício nº 046/2017-GAP, de 1 de fevereiro de 

2017. 

 

Em 15 de fevereiro de 2017 a CAIXA notificou o Prefeito Municipal para regularizar a 

ocorrência de obra paralisada e solicitou a retomada da mesma ou devolução dos recursos, 

conforme Ofício nº 0054/2017/GIGOV/TR. 

 

Em 24 de março de 2017 a PMS encaminhou à CAIXA documentação técnica referente à 

reprogramação do contrato para análise e aprovação, conforme Ofício nº 

119/2017/PLAN/SEMINFRA, de 1 de fevereiro de 2017. 

 

Em 18 de abril de 2017 a CAIXA devolveu a documentação encaminhada por meio do Ofício 

nº 119/2017/PLAN/SEMINFRA, com a alegação de que a mesma era insuficiente para a 

análise de reprogramação e solicitou a entrega da documentação relacionada no Parecer 

Técnico nº 18/2017, conforme Ofício nº 0081/2017/GIGOV/TR. 

 

Tendo em vista a necessidade de ajustes em projetos de instalações, preços e quantitativos de 

determinados itens e adequação da nova planilha orçamentária, a PMS solicitou prorrogação 

do prazo de vigência do Contrato de Repasse para maio de 2018, conforme Ofício nº 

249/2017/SEMINFRA/GAB, de 17 de maio de 2017. 

  



 

 

Em 17 de janeiro de 2018 a PMS encaminhou à CAIXA nova documentação referente à 

reprogramação dos serviços objeto do contrato em questão, para análise e aprovação, 

conforme Ofício nº 41/2018/PLAN/SEMINFRA. 

 

Haja vista a necessidade de aporte financeiro adicional, pelo município de Santarém, de R$ 

12.091.510,24 para a conclusão das obras, o Prefeito Municipal solicitou ao Ministro da Saúde 

apoio na conclusão do empreendimento, conforme Ofício nº 036/2018-GAP/PMS, de 31 de 

janeiro de 2018. 

 

Em reunião ocorrida em 04 de abril de 2018, entre a CAIXA e a PMS, a CAIXA informou ter 

concluído a análise técnica com a verificação de que itens essenciais à funcionalidade do 

empreendimento, como por exemplo o sistema de refrigeração, não constavam da proposta 

atual, e que essa pendência impedia a continuidade da análise. Assim sendo, solicitou o 

encaminhamento da reprogramação ajustada (E-mail “Memória Reunião Ponto de Controle – 

CAIXA x PMS – 04 ABR 2018”).  

 

Pelo exposto, verifica-se a ocorrência de uma série de fatores que impactaram no insucesso 

do empreendimento, até a presente data, conforme a seguir elencados os principais: 

 

- O Contrato de Repasse nº 0374.128-21/2011/Ministério da Saúde/CAIXA foi assinado em 

26 de dezembro de 2011, mas a CAIXA só concluiu as análises de engenharia em 27 de maio 

de 2013, 518 dias após a assinatura do referido Contrato (aproximadamente um ano e seis 

meses), conforme Laudo de Análise Técnica de Engenharia – LAE, e emitiu a “Autorização 

para Início das Obras/Serviços” em 27 de janeiro de 2014, 763 dias após a assinatura do 

mesmo Contrato (aproximadamente dois anos e um mês). 

 

- Demora significativa da CAIXA na análise e aprovação da documentação de 

licitação/contratação da obra pela PMS, encaminhada para CAIXA em 15 de outubro de 2012, 

para emissão do documento “VRPL – Verificação do Resultado do Processo Licitatório”, que 

só ocorreu em 9 de dezembro de 2013, correspondendo a 420 dias (aproximadamente um ano 

dois meses) desde a entrega da documentação pela PMS; 

 

- Demora significativa da CAIXA para a emissão da “Autorização para Início das 

Obras/Serviços”, ocorrida em 27 de janeiro de 2014, correspondendo a 469 dias 

(aproximadamente um ano e três meses e meio) após a entrega da documentação final de 

contratação da empresa para execução das obras. 



 

 

 

- Ocorrência de contingenciamento pelo Ministério da Saúde impedindo o desbloqueio dos 

recursos relativos ao repasse da União, inviabilizando e comprometendo diretamente a 

execução das obras; 

 

- Ocorrência de diversos atrasos nas aprovações dos BM’s e respectivos pagamentos por parte 

da CAIXA, conforme demonstrado na “Tabela: Tempo gasto a partir da data da aprovação 

dos BM’s pela CAIXA até o efetivo pagamento”, comprometendo o cronograma de execução 

das obras; 

 

- Ausência de gestões eficientes e eficazes da CAIXA e da PMS, junto ao Ministério da Saúde 

- MS, alertando sobre o impacto negativo dos atrasos de repasse financeiro e do 

comprometimento da execução do empreendimento, inclusive com prejuízo aos cofres 

públicos (acréscimo de pelo menos R$ 12.091.510,24 ou 52,50 % do valor inicialmente 

contratado), e da urgência quanto ao atendimento à saúde materno infantil da população do 

município de Santarém/PA, prejuízo esse imensurável. Nos 1256 dias (aproximadamente três 

anos e cinco meses e meio) de vigência do Contrato Administrativo nº 057/2012-SEMINF a 

evolução dos serviços de construção executados atingiu apenas 38,58 % do contratado, 

conforme registrado no “MEMO INTERNO Nº 042/2016 FISCALIZAÇÃO-NGO”, de 10 de 

março de 2016; 

 

- Demora significativa da PMS em finalizar a entrega da documentação necessária à 

reprogramação da obra/contrato e retomada da execução dos serviços, a qual foi solicitada 

pela CAIXA desde o dia dezoito de abril de 2016. 

 

Causa estranheza o fato da CAIXA ter suspendido a análise de reprogramação de uma obra 

de tamanha importância para região, como é a do Hospital Materno Infantil de Santarém, em 

função de existir um outro empreendimento, também, com caráter de urgência de análise, 

conforme registrado no documento “ME 0137/2016/GIGOV/TR”, de 23 de março de 2016. 

Este fato demonstra a precariedade na estrutura da CAIXA e a ineficiência da gestão dos 

recursos públicos federais, no que se refere à capacidade operacional para gerir contratos dessa 

natureza, além de infringir o disposto na letra ”d”, do item 3.2 do Contrato Administrativo nº 

68/2014, celebrado entre o Ministério da Saúde e a CAIXA, conforme a seguir reproduzido: 

 

“d) Analisar e aceitar, quando necessário, a(s) reprogramação(s) dos planos de trabalho 

e/ou Contratos de Repasse, de acordo com a legislação vigente, observada a competência do 

CONTRATANTE, expressa no subitem 3.1, alíneas “e” e “f”;”  



 

 

 

Conforme especificado no Contrato de Repasse nº 0374.128-21/2011/Ministério da 

Saúde/CAIXA (cláusula terceira, item 3.1, alínea “b”), a CAIXA é a representante da União 

e a responsável por transferir ao Contratado (PMS) os recursos financeiros na forma do 

cronograma de execução financeira aprovado, observando, entre outros, a disponibilidade 

financeira do Gestor do Programa (MS). 

 

Ressalta-se que, a gestão do Contrato de Repasse retrocitado visando o êxito na execução do 

empreendimento é da CAIXA (representante do governo federal), através das diversas 

determinações contidas no Contrato Administrativo nº 68/2014, celebrado entre o Ministério 

da Saúde e a CAIXA, entre elas a de: 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1: 

 

 



 

 

Fonte: Contrato Administrativo nº 68/2014, celebrado entre o Ministério da Saúde e a CAIXA. 

 

Apesar das determinações ante exposto, não se identificou pareceres técnicos, pareceres 

jurídicos, comunicados ou qualquer outro encaminhamento para o Ministério da Saúde sobre 

as graves consequências do atraso ou interrupção na transferência dos recursos. 

 

Conforme consta na “justificativa” do plano de trabalho aprovado pela CAIXA, a saúde na 

Amazônia ainda é uma questão emergencial, tendo sido ressaltado que: 

 

“O Município dispõe de 460 leitos, que correspondem a 1,41 leitos/1.000 hab. Pelo SUS, 

quantidade inferior aos parâmetros preconizados pela portaria MS/SAS 1101/02 (2,5 a 4 

leitos/1000 hab.). Desse total, 400 leitos estão cadastrados e contratados pelo SUS para 

atendimento da demanda regional. Considerando esse indicador isoladamente, a oferta de 

leitos é determinantemente insatisfatória. (Original sem grifo) 

 

O Parto e suas intercorrências representam 35,8% de todas as internações no sistema, e os 

problemas neonatais, outros 2,7% a demonstrar a importância da obstetrícia no Município.” 

 

Santarém é o município polo do oeste do Estado do Pará e abarca demandas dos vinte 

municípios da região, conforme quadro ilustrativo demonstrado a seguir: 

 

Quadro – Municípios da Região Oeste do Estado do Pará. 



 

 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Santarém/PA. 

 

De acordo com os dados que justificaram a aprovação da construção do Hospital Materno 

Infantil, além de Santarém ser um município polo: 

 

“Outro importante indicador da assistência ao parto são as inúmeras internações na faixa 

neonatal, por intercorrências ou sequelas dos recém-nascidos, decorrentes dos partos 

distórcicos. 

 

Na pediatria se repetem as internações devido às pneumonias e infecções intestinais como as 

patologias de maior frequência. 

 

Estas representaram sozinhas quase 50% das internações. Os acidentes ofídicos também já 

se evidenciam nas crianças, refletindo uma peculiaridade regional. 

 



 

 

A mortalidade materna ainda continua com taxas elevadas de 0,34 óbitos para cada 1.000 

gestantes, superior às médias nacionais de 0,25 óbitos /1.000 gestantes, sendo a eclampsia 

(40%) e a hemorragia (40%), por descolamento prematuro da placenta ou pós-parto, e a 

infecção (20%), as grandes vilãs. 

 

A Mortalidade Infantil no Município, 16,6/1000N/V, sofreu “aumento” devido à diminuição 

da subnotificação.” 

 

A situação encontrada nessa área específica de atendimento à saúde materno infantil beira o 

caos, sem contar que esses dados podem ter sido agravados, tendo em vista a referência dos 

dados serem de 2011 e a crise que se sucedeu no país ao longo dos últimos anos. 

 

Durante o período de fiscalização dos contratos em tela, a CGU constatou a precariedade da 

estrutura de atendimento do sistema municipal de saúde, especialmente quanto à questão 

materno infantil, conforme exemplificado a seguir na reportagem do sitio eletrônico 

“G1/Santarém”, de 19 de abril de 2018: 

 

Quadro – Precariedade da Estrutura de Atendimento à Saúde Materno Infantil no Município de Santarém/PA. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Diante do exposto, conclui-se que ocorreram falhas significativas na gestão dos contratos 

analisados (Contrato de Repasse nº 0374.128-21/2011/Ministério da Saúde/CAIXA e 

Contrato Administrativo nº 057/2012-SEMINF), por parte da CAIXA e da Prefeitura 

Municipal de Santarém/PA, respectivamente, caracterizadas basicamente pela falta de ações 

efetivas e eficazes de controle tempestivo da execução dos contratos, e do Ministério da 

Saúde, responsável direto pela interrupção do repasse/transferência dos recursos, que 

impactou de forma decisiva no atraso das obras, inviabilizando a execução dos serviços 

contratados, o que culminou na paralisação e rescisão do Contrato Administrativo nº 

057/2012-SEMINF, provocando prejuízo aos cofres públicos e prejuízo social imensurável à 

população mais carente do oeste do Estado do Pará. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Não houve manifestação da unidade examinada para esse item. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos fatos, a 

análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada acima, no campo ‘fato’. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

 

2.1.3. Orçamento elaborado pela Prefeitura Municipal de Santarém foi superestimado 

em R$ 1.649.081,88. 
 

Fato 
 

Trata-se de verificação da consistência dos quantitativos de serviços previstos na planilha 

orçamentária (Anexo I) do Edital da Concorrência Pública nº 006/2012 – SEMINF em 

comparação aos estabelecidos no Projeto Executivo Estrutural da obra de construção do 

Hospital Materno Infantil do município de Santarém/PA. 

O hospital é composto por quatro edificações: Bloco de Apoio Técnico Logístico, Central de 

Resíduos Sólidos, Subestação/Geradores e Bloco Principal com quatro pavimentos.  

Para esta avaliação foram escolhidos os serviços de Forma de madeira, Armação CA-50, 

Armação CA-60 e Concreto Fck = 25Mpa que compõem os itens 03.00 – Infraestrutura, e 



 

 

04.00 – Estrutura, os quais totalizaram R$ 5.459.044,69 de serviços contratados (com exceção 

do subitem 03.01 Lastro de Concreto), correspondendo a 23,70% do valor do Contrato nº 

057/2012 – SEMINF. 

Quadro: Excerto da planilha orçamentária contratada referente aos serviços analisados (com 

exceção do serviço do item 03.01) 

 
Fonte: Planilha Orçamentária contratada. 

Neste levantamento foram examinados cento e vinte e duas pranchas de projeto estrutural 

conforme relacionadas a seguir: 

1) Bloco de Apoio Técnico Logístico: E-03, E-05, E-06, E-07, E-08, E-09, E-10, E-12, 

E-13, E-14, E-15, E-16, E-17, E-18, E-19, E-20, E-22, E-23 e E-24. 

2) Central de Resíduos Sólidos: E-02, E-03, E-04 e E-05. 

3) Subestação/Geradores: E-02, E-03, E-04, E-05, E-06 e E-07. 

4) Bloco Principal: E-03 a E-13, E-15 a E-29, E-31a E-44, E-46 a E-57, E-59 a E-70, E-

72 a E-83, E-85 a E-89, E-91 a E-94, e E-97 a E-104  

Do cotejamento realizado constatou-se que os quantitativos de serviços contratados na 

planilha orçamentária estavam superiores em cinco subitens (03.03, 03.04, 04.01, 04.02, e 

04.04), inferiores em dois subitens (03.02, 04.03), e o subitem Armação CA-60 de 

Infraestrutura sequer foi contratado. Contudo, no cômputo geral verificou-se que o 

quantitativo global referente a estes itens estava majorado em relação ao previsto no projeto 

executivo o que caracterizou superfaturamento decorrente de superestimativa de quantitativos 

de serviços resultando em prejuízo ao erário na ordem de R$ 1.811.123,11, conforme 

detalhado na tabela a seguir: 

Tabela: Comparativo entre quantitativos de serviços contratados e previstos no projeto 

estrutural 

Item Serviço Un 

Planilha 

Orçamentária 

Contratada 

(A) 

Projeto 

Executivo 

(levantado pela 

CGU) (B) 

Diferença (C 

= A – B) 

Preço 

Unitário 

(D) 

Prejuízo       (E 

= C * D) 

03.00 INFRAESTRUTURA          433.282,41  

03.02 
Forma de madeira, inclusive 

desforma 
m²           496,68        1.046,98  -  550,30          39,92  -  21.967,98  

03.03 Armação CA-50 kg      37.511,50       15.027,40       22.484,10            7,71        173.352,41  

 Armação CA-60 kg 0,00       2.032,50  -  2.032,50            8,35  -  16.971,38  

03.04 Concreto Fck = 25 Mpa m³           750,23            247,43            502,80        594,41        298.869,35  

04.00 ESTRUTURA       1.377.840,71  

04.01 
Forma de madeira, inclusive 

desforma (2 aproveitamentos) 
m²      22.499,78      13.975,94        8.523,84          77,02        656.506,16  

04.02 Armação CA-50 kg    182.796,27     116.990,00       65.806,27            7,71        507.366,34  

04.03 Armação CA-60 kg      36.179,90       39.343,60  -  3.163,70            8,35  -  26.416,89  

04.04 Concreto Fck = 25 Mpa m³     2.119,33         1.714,90            404,43        594,38        240.385,10  



 

 

TOTAL DE PREJUÍZO DEVIDO AO SUPERDIMENSIONAMENTO NOS QUANTITATIVOS DOS ITENS 

3 E 4 
   1.811.123,11  

Fonte: Planilha da CGU/PA, comparativo entre os serviços contratados e previstos no projeto estrutural. 

Contudo, ao consultar o último Boletim de Medição nº 21, atestado pela Administração 

Municipal, constatou-se que havia um saldo à executar destes serviços no montante de R$ 

162.041,23 (Infraestrutura R$ 21.286,59 – R$ 449,62 de lastro, mais a Estrutura R$ 

141.204,26) que será descontado no levantamento final do prejuízo, resultando em prejuízo 

efetivo de R$ 1.649.081,88 (R$ 1.811.123,11 – R$ 162.041,23). 

Quadro: Resumo de saldos a pagar do Boletim de Medição nº 21 

 

 
Fonte: Boletim de Medição nº 21 de 31 de outubro de 2015.   

Por fim, merece registrar, que conforme processo de pagamento relativo ao Boletim de 

Medição nº 19, do período de execução de 1º a 31 de agosto de 2015, foi verificado que as 

últimas execuções dos serviços de engenharia, objeto desta análise, foram quitadas por meio 

de transferências bancárias à empresa CCM – Construtora Centro Minas Ltda, com respaldo 

nas Ordens de Pagamentos nos 4641/001, 4642/001, e 3787/002 (emitidas respectivamente em 

10 de novembro de 2015, 11 de novembro de 2015 e 24 de novembro de 2015).         

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Não houve manifestação da unidade examinada para esse item.           

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos fatos, a 

análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada acima, no campo ‘fato’.             

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

 

2.1.4. Superfaturamento decorrente de itens pagos em duplicidade, com prejuízo de R$ 

268.743,78. 
 

Fato 
 

Os custos advindos dos “Encargos Sociais Complementares”, tais como: alimentação, 

transporte, equipamentos de proteção individual - EPI’s, ferramentas manuais, exames 

médicos obrigatórios, seguros de vida e cursos de capacitação, são custos associados à mão 

de obra e integram as composições dos custos unitários do Sistema Nacional de Pesquisa de 



 

 

Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, conforme determinado no Capítulo 6 – 

Encargos Complementares do Manual SINAPI – Metodologias e Conceitos. 

 

Da análise da planilha orçamentária, referente ao Contrato Administrativo nº 057/2012-

SEMINF, assinado entre a PMS e a Construtora Centro Minas Ltda – CCM, em 5 de outubro 

de 2012, foram identificados subitens constantes do item 01.09 - “Administração da Obra” 

que são considerados “Encargos Sociais Complementares”. Contudo, os referidos subitens já 

constam inseridos no preço de cada um dos serviços contratados, o que caracteriza contratação 

em duplicidade (superfaturamento potencial), conforme “Tabela – Encargos Sociais em 

Duplicidade” a seguir discriminada: 

 

Tabela – Encargos Sociais em Duplicidade 

Item Discriminação Und Quant. Preço Unit. (R$) 
Preço Total 

(R$) 

01.13 
Subsídio p/ alimentação (mão 

de obra direta) café e almoço 
mês 12 27.360,00 328.320,00 

01.14 
Vale Transporte (mão de 

obra direta) 
mês 12 16.051,93 192.623,16 

01.15 Uniformes e EPI mês 12 12.160,00 145.920,00 

01.23 
Ferramentas Manuais e 

Equipamentos 
mês 12 2.432,00 29.184,00 

 Total (R$)    696.047,16 

Fonte: Planilha Orçamentária Contratual 

 

A PMS realizou medições e pagamentos parciais dos referidos subitens caracterizando 

superfaturamento (efetivo) por duplicidade, no montante de R$ 268.743,78, conforme 

demonstrado a seguir: 

 

Tabela – Itens Superfaturados por Duplicidade. 

Boletins de 

Medição/Período 

Pagamento/

NFS-e 
Data Emissão  

01.13 

Subsídio p/ 

alimentação 

(M.O.D.) café 

e almoço 

01.14 Vale 

Transport

e (mão de 

obra 

direta) 

01.15 

Uniforme

s e EPI 

01.23 

Ferramentas 

Manuais e 

Equipamento

s 

2014/478 24/02/2014 R$ 12.147,84 R$ 1.079,81 



 

 

Boletins de 

Medição/Período 

Pagamento/

NFS-e 
Data Emissão  

01.13 

Subsídio p/ 

alimentação 

(M.O.D.) café 

e almoço 

01.14 Vale 

Transport

e (mão de 

obra 

direta) 

01.15 

Uniforme

s e EPI 

01.23 

Ferramentas 

Manuais e 

Equipamento

s 

BM nº 01 - 

16/12/2013 a 

10/01/2014 

2014/479 24/02/2014 
R$ 

7.127,06 

R$ 

5.399,04 

BM nº 02 - 11/01 a 

13/02/2014 

2014/1075 17/04/2014 

R$ 11.655,36 
R$ 

6.838,12 

R$ 

5.180,16 
R$ 1.036,03 

2014/1076 17/04/2014 

BM nº 03 - 14/02 a 

15/03/2014 

2014/1482 29/05/2014 

R$ 7.649,86 
R$ 

4.488,12 

R$ 

3.399,94 
R$ 679,99 

2014/1483 29/05/2014 

BM nº 04 - 16/03 a 

15/04/2014 

2014/2385 25/08/2014 

R$ 6.533,57 
R$ 

3.833,20 

R$ 

2.903,81 
R$ 580,60 

2014/1764 25/06/2014 

BM nº 05 - 16/04 a 

15/05/2014 

2014/2440 03/09/2014 

R$ 4.333,82 
R$ 

2.542,63 

R$ 

1.926,14 
R$ 385,39 

2014/2313 13/08/2014 

BM nº 06 - 16/05 a 

15/06/2014 

2014/2441 03/09/2014 

R$ 6.139,58 
R$ 

3.602,05 

R$ 

2.728,70 
R$ 545,74 

2014/2405 27/08/2014 

BM nº 07 - 16/05 a 

15/06/2014 

2014/2511 09/09/2014 

R$ 4.563,65 
R$ 

2.677,46 

R$ 

2.028,29 
R$ 405,66 

2014/2512 09/09/2014 

BM nº 08 - 16/07 a 

15/08/2014 

2014/2883 16/10/2014 

R$ 4.891,97 
R$ 

2.870,09 

R$ 

2.174,21 
R$ 434,84 

2014/2884 16/10/2014 

BM nº 09 - 16/08 a 

15/09/2014 

2014/2885 16/10/2014 

R$ 1.674,43 R$ 982,37 R$ 744,19 R$ 148,84 

2014/2886 16/10/2014 

BM nº 10 - 16/09 a 

30/11/2014 

2015/130 26/01/2015 

R$ 4.530,82 
R$ 

2.658,20 

R$ 

2.013,70 
R$ 402,74 

2015/131 26/01/2015 

BM nº 11 - 01/12 a 

31/12/2014 

2015/361 13/02/2015 

R$ 3.250,36 
R$ 

1.906,97 

R$ 

1.444,60 
R$ 288,92 

2015/362 13/02/2015 

BM nº 12 - 01/01 a 

31/01/2015 

2015/687 13/03/2015 

R$ 8.667,65 
R$ 

5.085,25 

R$ 

3.852,29 
R$ 770,46 

2015/688 13/03/2015 

BM nº 13 - 01/02 a 

28/02/2015 

2015/948 20/04/2015 

R$ 7.288,70 
R$ 

4.276,23 

R$ 

3.239,42 
R$ 647,88 

2015/949 20/04/2015 

BM nº 14 - 01/03 a 

31/03/2015 

2015/1309 09/06/2015 

R$ 7.223,04 
R$ 

4.237,71 

R$ 

3.210,24 
R$ 642,05 

2015/1310 09/06/2015 



 

 

Boletins de 

Medição/Período 

Pagamento/

NFS-e 
Data Emissão  

01.13 

Subsídio p/ 

alimentação 

(M.O.D.) café 

e almoço 

01.14 Vale 

Transport

e (mão de 

obra 

direta) 

01.15 

Uniforme

s e EPI 

01.23 

Ferramentas 

Manuais e 

Equipamento

s 

BM nº 15 - 01/04 a 

30/04/2015 

2015/1489 09/07/2015 

R$ 6.894,72 
R$ 

4.045,09 

R$ 

3.064,32 
R$ 612,86 

2015/1490 09/07/2015 

BM nº 16 - 01/05 a 

31/05/2015 

2015/1540 16/07/2015 

R$ 8.864,64 
R$ 

5.200,83 

R$ 

3.939,84 
R$ 787,97 

2015/1541 16/07/2015 

BM nº 17 - 01/06 a 

30/06/2015 

2015/1604 03/08/2015 

R$ 5.318,78 
R$ 

3.120,50 

R$ 

2.363,90 
R$ 472,78 

2015/1605 03/08/2015 

BM nº 18 - 01/07 a 

31/07/2015 

2015/1764 27/08/2015 

R$ 8.766,14 
R$ 

5.143,04 

R$ 

3.896,06 
R$ 779,21 

2015/1771 31/08/2015 

BM nº 19 - 01/08 a 

31/08/2015 

2015/2103 05/11/2015 

R$ 3.250,37 
R$ 

1.906,97 

R$ 

1.444,61 
R$ 288,92 2015/2142 11/11/2015 

2015/2104 05/11/2015 

BM nº 20 - 01/09 a 

30/09/2015 

2016/364 19/02/2016 

R$ 2.396,74 
R$ 

1.406,15 

R$ 

1.065,22 
R$ 213,04 

2016/372 22/02/2016 

BM nº 21 - 01/10 a 

31/10/2015 

2016/1049 14/06/2016 

R$ 722,30 R$ 423,77 R$ 321,02 R$ 64,20 

2016/1050 14/06/2016 

Resumo dos Valores por Subitem (R$) 
R$ 

126.764,34 

R$ 

74.371,81 

R$ 

56.339,70 
R$ 11.267,93 

Total do Superfaturamento Apurado (R$) R$ 268.743,78 

Fonte: Boletins de Medição e Notas Fiscais de Serviço Eletrônica. 

 

O orçamento base, que subsidiou o valor licitado/contratado, foi elaborado pela Engenheira 

Civil CPF: ***.415.202-**, conforme Anotação de Responsabilidade Técnica – ART nº 

2931D PA/1, registrada junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará – 

CREA -PA.  

 

A planilha orçamentária contratual (proposta) foi assinada pelo engenheiro civil CPF nº 

***.509.841-** e pela engenheira CPF nº ***.640.906-**. 

 

Não foi localizada, no processo analisado, a Ata de Julgamento das Propostas. 



 

 

 

O Parecer Técnico nº 060/2012, emitido em 27 de setembro de 2012, sobre a adequabilidade 

dos preços da proposta vencedora do certame licitatório com os constantes do Sistema 

Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, foi assinado pelo 

engenheiro civil CPF: ***.304.042-**. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Não houve manifestação da unidade examinada para esse item. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos fatos, a 

análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada acima, no campo ‘fato’. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

 

2.1.5. Prejuízo Potencial decorrente de paralisação e falta de retomada da Obra do 

Hospital Materno Infantil de Santarém/PA. 
 

Fato 
 

Em 19 de abril de 2018, a CGU realizou inspeção física da obra visando verificar a 

compatibilidade dos serviços executados com o que foi contratado, medido e pago pela 

Prefeitura Municipal de Santarém/PA e as respectivas condições de solidez e qualidade da 

obra. 

Em relação ao cotejamento dos serviços executados constantes no 21º boletim de medição, 

último realizado até a data da inspeção, não foram detectadas inconsistências relevantes, 

exceto quanto a dois itens das instalações de “Incêndio”, os quais foram medidos e pagos, mas 

não foram identificados “in loco” como executados, conforme a seguir discriminados: 

Tabela – Itens medidos e pagos da instalação de “Incêndio”, mas não executados. 

Item Discriminação Und Quant. 
Preço Unit. 

(R$) 

Preço Total 

(R$) 

4.3.3 
Esguicho em latão jato sólido p/ instalação predial 

combate a incêndio engate rápido 1 ½” x 16mm 
un 7,00 51,29 359,03 

4.3.4 Mangueira de incêndio* un 12 599,51 7.194,12 

 Total (R$)    7.553,15 

Fonte: 21º BM e Inspeção Física. *Foram previstas 14 mangueiras, mas apenas 2 foram executadas. 

A seguir apresentam-se os registros fotográficos da situação encontrada: 



 

 

  
Foto - Ausência de mangueira de incêndio “Prédio 

Principal”. Santarém, 19 de abril de 2018. 

Foto - Ausência de esguicho em latão jato sólido 

“Prédio Principal”. Santarém, 19 de abril de 

2018. 

 

Ressalta-se que a etapa de execução dos itens acima referidos é incompatível com o estágio 

de evolução em que se encontra executada a obra, ou seja, não há coerência na execução, 

medição e pagamento desses itens sem que a obra esteja com etapas anteriores concluídas, 

tais como: revestimento, piso, esquadrias, instalações hidráulicas, elétricas, etc. No entanto, 

em 22 de fevereiro de 2016 a CAIXA emitiu o Relatório de Acompanhamento de Engenharia, 

assinado pelo engenheiro CPF: ***.448.562-** atestando que o estágio atual do andamento 

das obras era compatível com o avanço físico atestado no BM nº 21. 

Foi constatado que parte das ferragens da superestrutura do bloco “Apoio Técnico-Logístico” 

e do “Prédio Principal” (Emergência Pediátrica e Obstétrica/Ambulatório) encontram-se 

expostas a intempéries com elevado grau de corrosão, indicando comprometimento das 

mesmas, conforme a seguir ilustrado: 

  
Foto – Bloco “Apoio Técnico-Logístico”. 

Santarém, 19 de abril de 2018. 

Foto - Bloco “Apoio Técnico-Logístico”. 

Santarém, 19 de abril de 2018. 



 

 

  
Foto – Bloco “Apoio Técnico-Logístico”. 

Santarém, 19 de abril de 2018. 

Foto – Bloco “Apoio Técnico-Logístico”. 

Santarém, 19 de abril de 2018. 

 Fonte: Registro fotográfico da obra. 

A obra está localizada dentro da área/terreno do Hospital Municipal de Santarém, em situação 

de insalubridade e periculosidade, tendo em vista que as edificações, objeto do contrato em 

questão, encontram-se abandonadas, sem qualquer isolamento, com acúmulo de água parada, 

grande quantidade de lodo e lama pelo piso, restos de madeira da forma da superestrutura com 

risco de desabamento iminente, ferragens expostas, insetos por toda a parte, entre outros. 

Causa estranheza a situação avençada, pois esta obra está justaposta a um hospital em pleno 

funcionamento. 

A seguir apresentam-se os registros fotográficos da situação encontrada: 

  
Foto - “Prédio Principal” (Emergência Pediátrica 

e Obstétrica/Ambulatório). Santarém, 19 de abril de 

2018. 

Foto - “Prédio Principal” (Emergência 

Pediátrica e Obstétrica/Ambulatório). Santarém, 

19 de abril de 2018. 

  
Foto - “Subestação/Geradores”.  Santarém, 19 de 

abril de 2018. 

Foto - “Bloco Central de Resíduos Sólidos”.  

Santarém, 19 de abril de 2018. 



 

 

Fonte: Registro fotográfico da obra. 

 

  
Foto – Madeiramento de formas desprendendo.  

Santarém, 19 de abril de 2018. 

Foto – Madeiramento de formas deteriorando ao 

meio da vegetação.  Santarém, 19 de abril de 2018. 

 

  
Foto – Agua parada, lama e lodo pelo piso.  

Santarém, 19 de abril de 2018. 

Foto – Agua parada, lama e lodo pelo piso.  

Santarém, 19 de abril de 2018. 

Fonte: Registro fotográfico da obra. 

Há necessidade de avaliação técnica especializada das condições de estabilidade e segurança 

de parte da estrutura de concreto armado que não foi concluída, visando a sua recuperação. O 

custo decorrente dessa recuperação caracteriza prejuízo aos cofres públicos a ser definido após 

a conclusão de Laudo Técnico específico e respectivo orçamento.   

Conclui-se que, além do prejuízo financeiro retrocitado, existe o prejuízo social imensurável, 

causado pela intempestividade na conclusão das obras, deixando a população mais carente do 

município com o atendimento materno infantil comprometido e, muitas vezes, desassistida.    
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Não houve manifestação da unidade examinada para esse item.   
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos fatos, a 

análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada acima, no campo ‘fato’. 



 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

 

2.2 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, conforme 

destaca-se a seguir: 

- Paralisação da obra e rescisão contratual decorrentes da gestão ineficiente e ineficaz de 

contratos; 

- Inspeção física da obra do Hospital Materno Infantil de Santarém/PA; 

- Orçamento elaborado pela Prefeitura Municipal de Santarém foi superestimado em R$ 

1.649.081,88; 

- Superfaturamento decorrente de itens pagos em duplicidade, com prejuízo de R$ 

268.743,78. 

Do montante fiscalizado de R$ 23.324.186,65, foi identificado prejuízo de R$  1.917.825,66, 

referente aos itens: 3 – Orçamento elaborado pela Prefeitura Municipal de Santarém foi 

superestimado em R$ 1.649.081,88, e 4 – Superfaturamento decorrente de itens pagos em 

duplicidade, com prejuízo de R$ 268.743,78. 

 
 

 



 

 

Ordem de Serviço: 201800703 

Município/UF: Santarém/PA 

Órgão: MINISTERIO DA SAUDE 

Instrumento de Transferência: Fundo a Fundo ou Concessão  

Unidade Examinada: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS  

Montante de Recursos Financeiros: Não se aplica. 

 

1. Introdução 

 

Este Relatório trata dos resultados dos exames realizados sobre Ações de Governo executadas 

no município de Santarém/PA em decorrência do 5º Ciclo do Programa de Fiscalização em 

Entes Federativos. 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 16 a 27 de abril de 2018, sobre a 

aplicação de recursos federais no município mediante o Programa/Ação 2015 / 8585 - 

Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) / Atenção à Saúde da População para 

Procedimentos em Média e Alta Complexidade. 

O objetivo da Fiscalização consistiu em avaliar a regularidade da contratação de Organização 

Social para gerir os serviços de Saúde ofertados à população por meio das Unidades de Saúde 

Hospital Municipal de Santarém e UPA 24 horas, porte III, envolvendo recursos contratados 

no montante de R$ 179.546.328,00. 

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

Serviço Público Federal, tendo sido utilizadas, dentre outras, técnicas de análise documental, 

pesquisa em sistemas informatizados, inspeção física e registros fotográficos. 

 

 

2. Resultados dos Exames 

 

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

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

monitoramento a ser realizada por este Ministério. 

2.1 Parte 1 

 

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

medidas preventivas e corretivas seja dos gestores federais. 

2.2 Parte 2 

 

Nesta parte serão apresentadas as situações detectadas cuja competência primária para 

adoção de medidas corretivas pertence ao executor do recurso federal. 

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

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

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



 

 

ministeriais. Este Ministério não realizará o monitoramento isolado das providências 

saneadoras relacionadas a estas constatações. 

2.2.1. Habilitação de Organização Social sem que esta atendesse aos pré-requisitos 

estabelecidos no Edital do Chamamento Público e na legislação municipal. 
 

Fato 
 

No caso do Chamamento Público n.º 01/2017, examinou-se apenas a habilitação da 

Organização Social - OS vencedora do certame, o Instituto Panamericano de Gestão - IPG. 

Conforme o disposto no art. 7º da Lei 9.637/1998 e no art. 3º, combinado com o art. 116 da 

Lei 8.666/1993, a escolha da organização social para celebração de contrato de gestão deve 

ser realizada a partir de chamamento público, devendo constar dos autos do processo 

administrativo correspondente os critérios objetivos previamente estabelecidos utilizados na 

escolha de determinada entidade. 

No âmbito do município de Santarém/PA, a Qualificação e Contratação de Organização Social 

para desenvolver serviços públicos em pareceria com o poder municipal são regidos pela Lei 

Municipal n.º 20.222/2017, promulgada em 07 de julho de 2017, regulamentada pelo Decreto 

n.º 629/2017, de 24 de julho de 2017. 

De acordo com o inciso III do Art. 2º da Lei nº 20.222/2017, para que as entidades privadas 

se habilitem à Qualificação como Organização Social é necessária comprovação de 

desenvolvimento de atividades descritas no caput há pelo menos três anos. Entretanto, esta 

norma é silente quanto a Contratação de OS no que diz respeito a origem de sua Qualificação, 

lacuna preenchida pelo inciso I do Art. 22 do Decreto 629/2017: 

Art. 22. As Organizações Sociais que houverem manifestado interesse em participar do 

processo público de seleção deverão apresentar, na forma e prazo estabelecidos no Edital de 

Chamamento Público, a seguinte documentação:  

I.  Certificado de Qualificação como Organização Social por um dos entes federativos. 

Verifica-se que o Decreto permite a Contratação de OS com base em Certificado de 

Qualificação emitido por outro ente federativo, mesmo que a entidade não preencha os 

requisitos necessários à Qualificação previstos na Lei Municipal n.º 20.222/2017 para 

município de Santarém, como de fato ocorreu com o IPG, fato relatado a seguir: 

Conforme os registros da Receita Federal do Brasil, o IPG foi inscrito no Cadastro Nacional 

de Pessoa Jurídica - CNPJ em 08 de novembro de 2011, tendo como único sócio R. F. T. Em 

12 de maio de 2016, ele foi substituído por seu irmão R. F. T. que permanece como único 

sócio da entidade. 

Consta nos documentos de habilitação que o Instituto Panamericano de Gestão - IPG foi 

formalmente instituído em 15 de setembro de 2016, data da elaboração do seu Estatuto Social, 

sendo este registrado no Cartório do 2º Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e 

Protestos de Goiânia/GO em 11 de novembro de 2016. 

Constam, ainda, na documentação de habilitação, o Balanço Patrimonial do exercício de 2016, 

encerrado em 31 de dezembro de 2016, que registra Patrimônio Líquido de apenas R$ 

8.590,00. O demonstrativo “Demonstração de déficit ou superávit para o exercício findo de 



 

 

31 de dezembro de 2016” registra não ter havido receita nem despesas naquele exercício, ou 

seja, não houve atividade operacional.  

A ausência de qualquer atividade do IPG é confirmada pela ausência de registros de 

empregados no sistema Relação Anual de Informações Sociais- RAIS, consulta de 31 de 

dezembro de 2016, que indica que desde sua criação até aquela data o IPG nunca teve 

empregados registrados. 

Por meio do Decreto nº 917/2017, de 24 de julho de 2017, emitido pelo Prefeito de São Miguel 

do Araguaia/GO, o IPG foi qualificado como Organização Social de Saúde, ou seja, após oito 

meses de sua constituição, de fato ocorrida em novembro de 2016. 

O Edital do Chamamento Público 01/2017, manteve a mesma regra do Decreto nº 629/2017, 

quanto à Qualificação das entidades: 

“6.1.2. COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE JURÍDICA 

a) Certificado de qualificação como organização social na área da saúde emitido por 

qualquer dos entes federativos, isto é, pela União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.” 

Quanto à experiência da entidade para a Qualificação, além do inciso III do Art. 2, já citado, 

a Lei n.º 20.222/2017, dispõe o seguinte: 

“Art. 2º. São requisitos específicos para que as entidades privadas referidas no artigo 

anterior habilitem-se à qualificação como Organização Social: 

(...) 

“IV – em caso de Organização atuante no setor da Saúde, comprovar a presença em seu 

quadro de pessoal, de profissionais com formação específica na gestão e execução de 

atividades de saúde, notórios conhecimentos e experiência comprovada nesta área de atuação 

a pelo menos 5(cinco) anos. 

$1º Para fins do disposto no inciso IV deste artigo, será computado o tempo de 

desenvolvimento das atividades na respectiva área de atuação por entidade da qual seja 

sucessora, desde que devidamente comprovado.” 

Para a Contratação, o Edital do Chamamento Público 01/2017 reproduziu o dispositivo do 

inciso IV do Art. 2º, que é mais fácil de ser atendido pelas entidades, pois basta que estas 

comprovem possuir, em seus quadros, profissionais com a experiência requerida, entretanto, 

omitiu o requisito previsto no inciso III do mesmo artigo, quanto à necessidade de 

comprovação de desenvolvimento de atividades há pelo menos três anos, pelas entidades. 

6.1.6.  DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

(...) 

d) Comprovar possuir no quadro dirigente da Organização Social de Saúde, profissionais 

com formação específica e experiência técnica em gestão e execução de atividades área de 

saúde, por no mínimo 05(cinco) anos, conforme preceitua o inciso IV do artigo 2º da Lei 

Municipal nº 20.222/2017. 

Apesar de o Edital ser menos exigente que a Lei n.º 20.222/2017, a empresa vencedora do 

Chamamento Público 01/2017 não poderia ter sido habilitada ao certame porque não 

comprovou ter atendido aos requisitos estabelecidos na letra “d” da cláusula 6.1.6. conforme 

relatado a seguir: 

Está registrado na Ata da Sessão Pública de abertura de envelopes de habilitação e Propostas 

de Trabalho que ocorreu em 05 de janeiro de 2018, que duas Organizações Sociais 

apresentaram propostas: o Instituto Panamericano de Gestão (CNPJ n. 14.707.792/0001-43) 



 

 

e o Instituto Inovação em Gestão Pública (CNPJ nº 05.377.707/0001-35). Ambas as entidades 

tiveram a habilitação impugnada mutualmente, devido à falta de documentos previstos no 

Edital. A comissão concordou com ambas e remarcou a fase de habilitação para o dia 17 de 

janeiro de 2018, para que estas complementassem a documentação. 

Conforme a Ata da Sessão ocorrida no dia 17 de janeiro de 2018, ambas as entidades foram 

habilitadas e foram abertos os envelopes contendo as propostas dos licitantes. 

Em 22 de janeiro de 2018, o Instituto Inovação em Gestão Pública apresentou recurso visando 

impugnar a habilitação do Instituto Panamericano de Gestão, alegando que este não tinha 

apresentado documentos que comprovassem “formação específica e experiência técnica em 

gestão e execução de atividades na área de saúde.” 

O recurso contra a habilitação do IGP, apresentado pelo Instituto Inovação em Gestão Pública 

está devidamente motivado e contém argumentos pertinentes não apreciados pela Comissão 

de Chamamento Público nº 01/2017, que alegou preclusão do direito ao recurso porque foi 

interposto posteriormente à abertura das propostas.  

Como considera-se que o recurso apresentado pelo Instituto Inovação em Gestão Pública 

esclarece a situação do IPG ante a habilitação, este foi reproduzido na íntegra, a seguir: 

“1. Da discordância com a decisão de seleção 

Com o devido respeito, não concorda, o licitante Instituto Inovação em Gestão Pública, com 

a r. decisão proferida em 17 de janeiro de 2018 por esta Comissão de Seleção, por meio da 

qual sagrou habilitado o colicitante Instituto Panamericano de Gestão-IGP. 

Isso porque, o instituto Panamericano de Gestão -IGP não cumpriu o item 6.6.6, alínea “a” 

do edital de chamamento. 

Vejamos: 

Edital de Chamamento 

6.1.6.  DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

(...) 

d) Comprovar possuir no quadro dirigente da Organização Social de Saúde, profissionais 

com formação específica e experiência técnica em gestão e execução de atividades área de 

saúde, por no mínimo 05(cinco) anos, conforme preceitua o inciso IV do artigo 2º da Lei 

Municipal nº 20.222/2017. (no original sem destaques) 

o colicintante Instituto Panamericano de Gestão – IPG, entretanto, não cumpriu tal 

determinação. 

O Edital é específico no sentido de determinar que o licitante comprove possuir “profissionais 

com formação específica e experiência técnica em gestão e execução de atividade de saúde”. 

No particular, o colicitante Instituto Panamericano de Gestão – IPG, entretanto, não 

comprovou possuir “profissionais com formação específica e experiência técnica em gestão 

e execução de atividade de saúde” tanto no “quadro dirigente” como no quadro “funcional 

da Organização Social de Saúde”. 

Ao apresentar o quadro de dirigentes, o colicitante Instituto Panamericano de Gestão – IPG 

indicou tão somente vosso presidente, o Sr. A. F. T. 

Entretanto, quanto ao único dirigente apontado, o Sr. A. F. T., não houve comprovação de 

“formação específica e experiência técnica em gestão e execução de atividade na área de 

saúde.” 

Por outro lado, na segunda hipótese, portanto, quanto ao quadro funcional, não apresentou 

qualquer documento que comprove possuir como funcionário profissional com “formação 

específica e experiência técnica em gestão e execução de atividades na área da saúde”. 



 

 

Oportuno esclarecer que o quadro funcional deve ser comprovado através de prova 

inequívoca de relação empregatícia, por conseguinte, através de prova de registro de 

empregado (fotocópia da Carteira de Trabalho, Caged, etc.). 

Não há, contudo, qualquer prova neste sentido. 

À guisa de corroboração, é importante frisar que os currículos relativos às pessoas dos 

senhores R. F. T., A. L. B. das D. e A. F. B. T., não se prestam ao fim de comprovar “formação 

específica e experiência técnica em gestão e execução de atividades área de saúde”, na 

medida em que não fazem parte do “quadro dirigente e funcional da Organização Social de 

Saúde”. 

Frise-se que a fotocópia da carteira de trabalho acostada às fls. 65/66 do livro de documentos 

de habilitação relativo ao Instituto Panamericano de Gestão nada comprovam. 

Isso porque, demonstram que o vínculo de empregos findou-se há mais de 10(dez) anos, e, 

nada obstante, jamais fora estabelecido com o colicitante, mas sim com outros empregadores 

(Clínica São Paulo e Santa Casa de Misericórdia de Goiânia). 

Por fim, temos que os currículos apresentados não se tratam de documentos, mas tão somente 

de informações lançadas unilateralmente, sem qualquer comprovação documental (ex vi do 

edital: item 6.1.6 “a”). 

A formação acadêmica deve ser realizada através de fotocópia autenticada do diploma. 

Ora, a falta de comprovação de formação e experiência de gestão demonstra a inabilidade 

do licitante. 

A comprovação documental exigida pelo edital é pretérita, portanto, a comprovação deve 

refletir a prévia existência dos profissionais experts em gestão pública hospitalar, seja no 

quadro diretivo, seja no quadro funcional.  

Com todo o respeito, o que se verifica é que o Instituto Panamericano de Gestão simplesmente 

apanhou currículos de pessoas que não possuem relação jurídica com tal instituto, apenas 

com o ardil fim de causar a falsa impressão de atender ao edital, o que não é verdade. 

Portanto, além de os supostos profissionais não fazerem parte do “quadro dirigente ou 

funcional” do colicitante Instituto Panamericano de Gestão – IPG, não há prova documental 

da “formação específica e experiência técnica em gestão e execução de atividades área de 

saúde”, de modo a inabilitar o colicitante, por descumprir o item 6.16 “a” do edital. 

2. Conclusão 

Diante do exposto, temos que o solicitante Instituto Panamericano de Gestão – IPG não 

preenche os requisitos editalícios de habilitação, pelo que requer seja dado provimento ao 

presente recurso, a fim de que tal instituto seja declarado inabilitado.” 

A resposta ao recurso foi emitida em 26 de janeiro de 2018, pelo Presidente da Comissão 

Especial, nos seguintes termos: 

“Por todo o exposto, a comissão deixa de conhecer da impugnação interposta pela 

Organização Social Instituto Inovação em Gestão Pública por ser intempestiva. Sua 

impugnação refere-se a motivo relacionado a habilitação, e o momento em que foi interposta 

foi posterior a abertura das propostas, reconhecendo por isso sua preclusão.” 

Constam na documentação referente à habilitação do IPG, dois profissionais da área da saúde 

como integrantes de seu quadro funcional: o Diretor Técnico Dr. A. F. R. Não foi apresentada 

nenhuma outra informação sobre este profissional. Conforme consulta realizada ao Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES, em 03 de maio de 2018, este possui apenas 

um vínculo empregatício, com o Hospital Municipal de Alexânia. 

Quanto ao segundo profissional, trata-se de A. L. B. das D., médico anestesiologista. Consta 

no dossiê seu currículo, onde está registrado que exerceu o cargo de diretor geral do Hospital 

Geral de Goiânia Dr. A. R., no exercício de 2009. Registra-se que esta é a única função 



 

 

exercida pelo profissional que poderia qualificá-lo para o atendimento aos requisitos 

estabelecidos na letra “d” da cláusula 6.1.6, entretanto, verificou-se em consulta realizada ao 

CNES, em 03 de maio de 2018, que a data de seu último vínculo profissional com esta unidade 

de Saúde ocorreu em 2014, conforme demonstrado no quadro seguinte: 

Quadro – Vínculos ativos A. L. B. d. D. 

NOME CNS 

A.L.B. d. D. 180549919110000 

UF Município CBO CNES 
Estabelec

imento 
Natureza 
Jurídica 

vínculo 

estabeleciment

o 

Vínculo 
Empregador 

CH 
AMB. 

CH 

HOSP

. 

Total 

GO 
Aparecida 

de Goiânia 

225151 - 
Médico 

Anestesiol

ogista 

2589516 

Hospital 

e 
Maternid

ade 

Marlene 
Teixeira 

1031 - Órgão 

Público do 

poder 
executivo 

municipal 

Vínculo 

Empregatício 

Contrato por 

prazo 
determinado 

0 12 12 

GO Goiânia 

225151 - 
Médico 

Anestesiol

ogista 

2334232 
Coopanes

t GO 

2143 - 

Cooperativa 
Intermediado Cooperado 0 20 20 

GO Goiânia 

225151 - 

Médico 
Anestesiol

ogista 

2519275 

Hospital 

do 
Coração 

2062 - 

Sociedade 
empresaria 

limitada 

Autônomo 
Pessoa 
Física 

0 20 20 

GO Goiânia 

225125 - 

Médico 
Clínico 

5161010 

SAMU 

Serviço 
de 

Atendime

nto 
Móvel de 

Urgência 

de 
Goiânia 

1031 - órgão 

público do 

poder 
executivo 

municipal 

Vínculo 

Empregatício 
Estatutário 20 0 20 

Total 20 52 72 

Fonte: CNES – Consulta realizada em 03 de maio de 2018. 

Verifica-se a alta carga horária semanal do profissional, 72 horas. Fato que inviabiliza 

qualquer atividade no município de Santarém/PA. 

Outros fatos comprovam a ausência de vinculação trabalhista ou associativa do IGP com os 

dois profissionais de saúde citados: 

1. Os dois não constam como integrantes do quadro de associados ou dirigentes do IGP, 

conforme os registros da Ata da Primeira Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 18 

de abril de 2016, que alterou a mudança da Presidência do IPG, alteração de seu Estatuto 

Social e denominação e admitiu novos associados; 

2. Solicitou-se formalmente ao IPG relação nominal dos funcionários não pertencentes à 

Prefeitura Municipal de Santarém, contratados pelo IGP, até 18/04/2018, para gerir o contrato 

de gestão, com indicação da função e respectivos valores dos salários/contratos. Na relação 

apresentada não constam os nomes dos dois profissionais A. F. R. e A. L. B. d. D. 

Pelo exposto, considera-se que o IPG foi habilitado indevidamente ao certame pela Comissão 

de Chamamento Público nº 01/2017, posto que a instituição não apresentou a documentação 

necessária para comprovação do vínculo trabalhista ou associativo dos profissionais de saúde 

indicados como integrantes da OS, bem como não restou comprovado que os mesmos 



 

 

atendiam aos requisitos exigidos pela letra “d” da cláusula 6.1.6. do Edital e inciso IV do Art. 

2º da Lei n.º 20.222/2017, fato levado ao conhecimento da Comissão por meio do recurso do 

Instituto o Inovação em Gestão Pública, mas cujo mérito não foi apreciado. 

Registra-se, ainda, que a adjudicação do objeto ao IGP ocorreu no dia 25 de janeiro de 2018, 

antes, portanto do resultado do julgamento do recurso contra a habilitação do IGP, impetrado 

pelo Instituto Inovação em Gestão Pública, que ocorreu em 26 de janeiro de 2018. Ambos os 

atos emitidos pela Comissão de Chamamento Público nº 01/2017. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

“Por meio do Ofício nº 422/2018-GAP, de 25 de junho de 2018, o gestor manifestou-se da 

seguinte forma: 

“Em fiscalização junto a Prefeitura Municipal de Santarém, a CGU analisou a aplicação dos 

recursos federais na área de saúde executados pela secretaria municipal de saúde. Entre as 

ações fiscalizadas, avaliou a contratação da organização social INSTITUTO 

PANAMERICANO DE GESTÃO (CGC n. 14.707.792/0001-43) para gerir os serviços de 

saúde do hospital municipal e da unidade de pronto atendimento que se deu através do contrato 

n 011/2018.  

Após análise do chamamento público nº001/2017, que resultou na contratação do IPG – 

Instituto Panamericano, a fiscalização concluiu que esta contratação se deu com 

favorecimento ilícito, pois a contratada não comprovou ter experiência gerencial da saúde e 

nem capacidade operacional para o mister.  

Pois bem, reconhecendo a dificuldade histórica da administração pública municipal em prestar 

bons serviços de saúde no hospital municipal e na unidade de pronto atendimento (ambas 

unidades de emergência com atendimento de pacientes de toda a região), e conhecendo boas 

experiências de outros municípios que entregaram a gestão de hospitais a organizações sociais, 

Santarém enveredou por esse caminho.  

A contratação direta da organização social para gestão do hospital municipal e da UPA, 

poderia ocorrer sem licitação ou qualquer outra formalidade. Assim dispõe a lei n. 8.666/93:  

Art. 24. É dispensável a licitação:  

XXIV - para a celebração de contratos de prestação de serviços com as organizações 

sociais, qualificadas no âmbito das respectivas esferas de governo, para atividades 

contempladas no contrato de gestão.  



 

 

Mesmo conhecendo essa possibilidade de contratação direta por meio de dispensa de licitação, 

a administração municipal resolveu compartilhar com a sociedade, com o poder legislativo e 

entidades sociais a entrega deste serviço.  

Para tanto, encaminhou à câmara municipal projeto de lei que estabelecesse regras para a 

entrega destes serviços a entidades privadas, que resultou na lei municipal n. 20.222, de 07 de 

julho de 2017.  

Assim, abriu uma chamada pública (n. 001/2017), deu a devida publicidade por meio de edital 

de chamamento, e seguiu os procedimentos nele contido. Referido procedimento possuía dois 

momentos, quais sejam o primeiro que levava a habilitação das organizações sociais que 

manifestassem interesse em prestar tal serviço, e o segundo em que as OS habilitadas teriam 

as propostas abertas.  

Segundo a CGU a municipalidade não poderia ter habilitado a organização social Instituto 

Panamericano porque esta não atendeu as exigências editalícias da chamada pública, 

especialmente experiência gerencial na área de saúde e capacidade operacional. Neste sentido 

a CGU afirma que “a empresa vencedora do chamamento público 01/2017 não poderia ter 

sido habilitada ao certame porque não comprovou ter atendido aos requisitos estabelecidos na 

letra “d” da cláusula 6.1.6.”. Referido ítem dispunha o seguinte:  

6.1.6. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

(...)  

d) comprovar possuir no quadro dirigente da Organização Social de Saúde, profissionais 

com formação específica e experiência técnica em gestão e execução de atividades área 

de saúde, por no mínimo 05 (cinco) anos, conforme preceitua o inciso IV do artigo 2º da 

lei municipal n. 20.222/2017  



 

 

Conforme contido no procedimento de chamamento público, a Secretaria Municipal de Saúde 

de Santarém publicou edital de chamada pública e no dia 05 de janeiro do corrente ano realizou 

sessão pública para receber os interessados em participar do chamamento. Conforme ata, 

compareceram duas organizações sociais interessadas, quais sejam INSTITUTO 

PANAMERICANO DE GESTÃO e INSTITUTO INOVAÇÃO DE GESTÃO PÚBLICA. A 

comissão recebeu de cada organização social dois envelopes, um contendo os documentos 

para a habilitação e outro contendo as propostas. Seguindo os passos previstos no edital, foi 

aberto os documentos de habilitação das organizações sociais interessadas e oportunizado que 

cada uma das participantes impugnasse a documentação da adversária no certame. Cada 

impugnação foi registrada em ata e decidido pela comissão.  

É de observar que, entre as impugnações levantadas pelo INSTITUTO INOVAÇÃO DE 

GESTÃO PÚBLICA, a matéria relacionada a experiência de gerência na área de saúde não 

foi objeto de questionamento.  

Diante do fato de que os participantes estavam com documentação incompleta, foi dado um 

prazo pela comissão para complementação e remarcado para o dia 17 de janeiro a nova sessão, 

em atendimento ao §3º Do artigo 48 da lei 8.666/93. Neste dia, foi reaberto o procedimento, 

recebido as documentações complementares e, ao fim, ambas as organizações sociais 

participantes foram habilitadas pela comissão.  

Neste sentido, a comissão que estava a frente da chamada pública, ao habilitar as organizações 

sociais participantes oportunizou a ampla concorrência. Diferente seria se, somente uma 

organização social fosse habilitada e dessa decisão levasse a contratação da única participante. 

Todos diriam que a escolha teria sido antecipada, abrindo a proposta da única habilitada.  

Desta forma, o que se possibilitou foi a amplitude da concorrência. Além do mais, os 

documentos apresentados pela OS mostravam que estavam aptas a participar do certame, 

preenchendo as condições do edital, especialmente pelos documentos em anexo.” 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em sua manifestação o gestor não apresentou novos documentos que comprovem que a 

Organização Social “Instituto Panamericano de Gestão” preenchia os requisitos necessários 

previstos no Edital para a habilitação ao Chamamento Público nº 01/2017, portanto, 

considera-se que as razões de justificativas apresentadas não elidem a constatação. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.2. Irregularidades no julgamento da proposta da Instituição vencedora. 
 

Fato 
 

Conforme o Edital do Chamamento Público 01/2017, foi utilizado o Tipo “Melhor Proposta 

Técnica” para o julgamento das propostas que teve como objetivo a seleção de organização 

social para gerir as unidades de saúde Hospital Municipal de Santarém – HMS e Unidade de 

Pronto Atendimento -UPA-24 horas. 

A Melhor Proposta Técnica foi definida com base no maior valor da Nota Técnica-NT, obtida 

pela soma de três fatores de avaliação: FA1; FA2 e FA3, pela seguinte fórmula: 



 

 

NT= FA1+FA2+(FA3x2). 

Os dois primeiros fatores de avaliação têm peso 1 e o terceiro peso 2. Os fatores estão descritos 

a seguir: 

FA1. Item Atividade – No conjunto da proposta corresponde a 12 pontos. Avalia a adequação 

a proposta de Organização dos Serviços e Execução das Atividades Assistências à capacidade 

operacional da Unidade. Demonstra potencialidade, quanto à Organização, quando atende a 

processo sistematizado capaz de produzir resultado dentro de um contexto de produção de 

serviços. 

FA2- Item Qualidade – No conjunto da proposta corresponde a 14 pontos. Expressa e promove 

meios para a obtenção de nível ótimo de desempenho dos serviços para a eficácia das ações 

de assistência e a humanização das relações ente equipe profissional, usuários da unidade e 

comunidade. Identifica ações voltadas para qualidade objetiva a partir da instituição de 

comissões internas de monitoria dos serviços e ações voltadas à qualidade subjetiva 

relacionadas com a humanização das relações na Unidade. 

FA3 – Item Técnica – No conjunto da proposta corresponde a 74 pontos. Identifica capacidade 

gerencial demonstrada por experiências anteriores bem-sucedidas, estrutura diretiva, 

organização de serviços médicos assistenciais e de enfermagem, organização de serviços 

administrativos, financeiros e gerais, ciência e tecnologia, organização de recursos humanos, 

prazos propostos para implantação e pleno funcionamento dos serviços. 

O Edital estabelece, também, a seguinte pontuação de corte: mínimo de cinquenta pontos da 

pontuação total e no mínimo cinquenta por cento do total possível em cada um dos critérios 

(fatores) – FA1, FA2 e FA3. 

Os critérios para avaliação e a respectiva pontuação estão registrados na “Matriz de avaliação 

para julgamento e classificação das Propostas Técnicas do processo de seleção”, que constitui 

o Anexo V do Edital de Chamamento Público 01/2017. 

Está registrado na Ata da Sessão de Análise e Julgamento das Propostas de Trabalho, ocorrida 

em 25 de janeiro de 2018, que os três membros integrantes da Comissão Especial de Seleção 

de Organização Social concederam o total de 146 pontos à Instituição vencedora do certame, 

o Instituto Panamericano de Gestão – IGP, assim distribuídos FA1 = 12 pontos, FA2=14 

pontos e FA3=60x2 Pontos. 

Como os fatores FA1 e FA2 apenas possuem critérios relacionados à qualidade da proposta e 

por terem baixa pontuação em relação ao fator FA3, a análise sobre o julgamento da Comissão 

restringiu-se ao terceiro, posto que este avalia a experiência das instituições e de seu corpo 

técnico. 

Constatou-se, com base nos critérios estabelecidos no Anexo V e na documentação 

apresentada na fase de habilitação, que a comissão atribui pontos à Instituição vencedora do 

certame sem que a OS comprovasse possuir os requisitos necessários. 

Conforme relatado em item específico deste Relatório, o IPG foi habilitado indevidamente ao 

certame pela Comissão de Chamamento Público nº 01/2017, posto que a instituição não 

apresentou a documentação necessária para comprovação do vínculo trabalhista ou 

associativo dos profissionais de saúde indicados como integrantes da OS, bem como não 

restou comprovado que os mesmos atendiam aos requisitos exigidos pela letra “d” da cláusula 

6.1.6. do Edital e inciso IV do Art. 2º da Lei n.º 20.222/2017. Também, foi comprovado que 



 

 

o IGP possuía apenas um ano de criação na época do certame, inclusive não havia 

desenvolvido nenhuma atividade operacional no período. 

Mesmo com todas as restrições citadas, três membros da Comissão de Chamamento 

concederam 27 pontos para o IGP para o tema “Experiência anterior” do fator FA3, este 

constituído de 21 itens, para os quais apenas dois não foram atribuídas notas e um teve nota 

parcial. Isso significa que dos sessenta pontos concedidos ao IGP pela Comissão, 27 foram 

indevidos, porque a Instituição não comprovou possuir os requisitos necessários exigidos nos 

respectivos itens.  

Destaca-se, ainda, o fato de que não foi possível verificar a totalidade da pontuação atribuída 

pela Comissão ao IGP no fator FA3, porque a planilha reproduzida na Ata da Sessão de 

Julgamento das Propostas não é a mesma do Edital. A planilha que constitui o Anexo V do 

Edital - fator FA3 - é composta por cinquenta itens e a planilha reproduzida na Ata da Sessão 

de Julgamento das Propostas contém apenas quarenta itens que somam 36,50 pontos, ou seja, 

foram suprimidos dez itens, inclusive um que constitui o tema “Experiência anterior”, sem 

justificativa da Comissão. 

Os itens que constituem a Planilha- FA3, do Anexo V do Edital do Chamamento Público nº 

01/2017 e a respectiva pontuação concedida ao IGP pela Comissão de Chamamento estão 

reproduzidos no quadro abaixo, sendo que os itens que a OS não comprovou possuir os 

requisitos necessários e para os quais foi concedida pontuação estão sublinhados e os itens 

suprimidos estão indicados: 

Quadro – Fator FA3 do Anexo V do Edital e Pontuação concedida pela Comissão de 

Chamamento Público ao IGP. 

FA3 – Item Técnica – Avalia a capacidade gerencial da 

proponente quanto a administrar uma unidade e conduzir as 

ações assistenciais com bom nível de desempenho, com 

equipe titulada nas áreas propostas 

Pontuação 

por item 

Pontuação 

concedida 

pela 

Comissão 
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P
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A
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 Comprovação pela entidade, em experiência em gestão 

de serviços de saúde em unidade de grande porte com 

mais de 150 leitos de internação (cada certidão somará 

02 pontos. Podendo ser reconhecida a apresentação de 

no máximo duas experiências. 

4,00 4,00 

Comprovação pelo corpo 

diretivo da entidade em 

experiência em gestão de 

serviços de saúde em 

unidade de grande porte com 

mais de 150 leitos de 

internação 

Diretoria Geral 

Superintendência 
1,00 1,00 

Diretoria Técnica 1,00 1,00 

Diretoria 

Adm/Financeira 
1,00 1,00 

Diretoria Assistêncial 1,00 1,00 

Comprovação pela entidade, em experiência em gestão 

de serviços de saúde em unidade de médio porte de 70 a 

150 leitos de internação (cada certidão somará 01 

pontos. Podendo ser reconhecida a apresentação de no 

máximo três experiências. 

3,00 3,00 

Comprovação pelo corpo 

diretivo da entidade em 

experiência em gestão de 

serviços de saúde em 

unidade de médio porte de 

70 a 150 leitos de internação 

Diretoria Geral 

Superintendência 
0,75 0,75 

Diretoria Técnica 0,75 0,75 



 

 

Diretoria 

Adm/Financeira 
0,75 0,75 

Diretoria Assistêncial 0,75 0,75 

Comprovação pela entidade, em experiência em gestão 

de serviços de saúde em unidade de pequeno porte com 

menos de 69 leitos de internação (cada certidão somará 

01 pontos. Podendo ser reconhecida a apresentação de 

no máximo duas experiências. 

2,00 2,00 

Comprovação pelo corpo 

diretivo da entidade em 

experiência em gestão de 

serviços de saúde em 

unidade de pequeno porte 

com menos de 69 leitos de 

internação 

Diretoria Geral 

Superintendência 
0,50 0,50 

Diretoria Técnica 0,50 0,50 

Diretoria 

Adm/Financeira 
0,50 0,50 

Diretoria Assistêncial 0,50 0,50 

Comprovação pela entidade em gestão de serviços de 

saúde em unidade que atenda urgência e emergência 

(cada certidão somará 01ponto podendo ser reconhecida 

a apresentação de no máximo duas experiências) 

2,00 

Item 

suprimido na 

Ata 

Comprovação pela entidade em gestão de serviços de 

saúde em unidade que atenda materno infantil (cada 

certidão somará 01ponto reconhecidos à apresentação 

de no máximo duas experiências) 

2,00 2,00 

Comprovação pela entidade de gerenciamento em 

unidades de saúde por mais de 05 anos (cada certidão 

somará 02 pontos reconhecidos à apresentação de no 

máximo duas experiências) 

4,00 2,00 

Comprovação pela entidade de gerenciamento em 

unidades de saúde de 03 a 05 anos (cada certidão somará 

1,5 pontos reconhecidos à apresentação de no máximo 

duas experiências) 

3,00 3,00 

Comprovação pela entidade de gerenciamento em 

unidades de saúde por menos de 03 anos (cada certidão 

somará 1 ponto reconhecidos à apresentação de no 

máximo duas experiências) 

2,00 2,00 

Comprovação de gerenciamento em unidades de 

serviços públicos de saúde, como Organização Social de 

Saúde, em qualquer unidade da Federação, por mais de 

2 anos (cada certidão somará 2,5 pontos reconhecida a 

apresentação de no máximo duas experiências) 

5,00 - 
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Comprovação pelos profissionais componentes da 

estrutura diretiva, membros da Diretoria 

Geral/Superintendência, Diretoria Técnica, Diretoria 

Administrativa/Financeira e Diretoria Assistencial de 

titulação de especialistas em Administração Hospitalar. 

Cada profissional poderá obter no máximo 01ponto 

4,00 0,00 

Organograma com definição das competências de cada 

membro do Corpo Diretivo. 
1,00 1,00 
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E
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E
  

Protocolo assistenciais de atenção médica e rotinas 

operacionais para os serviços de urgência/emergência e 

materno infantil 

0,50 0,50 

Protocolo assistenciais de atenção médica e rotinas 

operacionais para os ambulatórios e enfermarias, 

destaques para os plantões e sobreavisos 

0,50 0,50 

Protocolo de enfermagem (rotinas por nível de 

qualificação dos profissionais) nas áreas de 

internação/enfermarias, central de esterilização e bloco 

cirúrgico 

0,50 0,50 
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Protocolo de enfermagem (rotinas por nível de 

qualificação dos profissionais) nas áreas de ambulatório 

e emergência 

0,50 0,50 

Quadro de metas para a área médica observando em 

especial as consultas em ambulatórios e internações 

hospitalares 

0,50 0,50 
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Instrução para o funcionamento do serviço Social com 

especificações da estrutura, normas e rotinas, definidas 

as áreas de abrangência, horários e equipe mínima 

0,50 0,50 

Instrução para o funcionamento da Equipe 

Multiprofissional com especificações de normas e 

rotinas, área de abrangência, horário e equipe mínima 

0,50 0,50 

Normas para o funcionamento do Serviço de 

Administração Geral com especificação de estrutura, 

normas e rotinas, horário e equipe mínima 

0,50 0,50 

Norma para realização dos procedimentos de aquisição 

de materiais, recebimento, guarda e distribuição 
0,50 0,50 

Instrução para o funcionamento do Serviço de Farmácia, 

com especificações da estrutura, normas e rotinas, 

definidas as áreas de abrangência, horário e equipe 

mínima 

1,00 1,00 

Critério para a contratação de terceiros 0,50 0,50 

Normas para o funcionamento do Serviço de 

Manutenção Predial e de Equipamentos Hospitalares, 

preventiva e corretiva 

0,50 0,50 

Normas para funcionamento do serviço de Arquivo de 

Prontuários Médicos, com especificações dos membros, 

turnos de funcionamento, modelos de fichas, sistemas de 

arquivamento e controle 

1,00 1,00 

Descrição do funcionamento do Serviço de Estatística 

com especificações dos membros, turnos de 

funcionamento, sistemática e metodologia de trabalho 

0,50 0,50 

Descrição do Monitoramento de indicadores de 

Desempenho de Qualidade, de Produtividade e 

Econômico-Financeiros: indicadores selecionados 

sistemática de aplicação de ações corretivas 

0,50 0,50 
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Convênio de cooperação técnica com entidades de 

ensino para desenvolvimento de estágios curriculares, 

treinamentos e residências 

0,50 0,00 

Parceria com instituições para desenvolvimento de 

projetos de pesquisa na área da assistência hospitalar 

e/ou de saúde pública 

0,50 0,00 

Projeto em Educação Permanente com vista a 

capacitação da equipe interdisciplinar 
0,50 

Item 

suprimido na 

Ata 
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Proposta para estabelecimento de normas para seleção 

de pessoal, contrato de trabalho e avaliação de 

desempenho. Sugestão de condutas para combater 

absenteísmo e estimular produção 

3,00 

Item 

suprimido na 

Ata 

Projeto de desenvolvimento humano com pesquisa 

periódica de clima organizacional e definição de uso das 

informações 

3,00 

Item 

suprimido na 

Ata 

Quadro de pessoal técnico por área de atividade 

profissional, compatível com as atividades do plano de 

trabalho, constando forma de vínculo e horário 

7,00 

Item 

suprimido na 

Ata 

Quadro de pessoal médico por área de atenção 

compatível com as atividades propostas no plano de 

trabalho, constando forma de vínculo, horário, e, quando 

for o caso, título de especialistas dos responsáveis pelos 

serviços (observar a legislação para cada caso) 

5,00 

Item 

suprimido na 

Ata 



 

 

Registro e controle de pessoal e modelo para escalas de 

trabalho 
1,00 

Item 

suprimido na 

Ata 
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Atendimento a todos os pontos do roteiro proposto 1,00 

Item 

suprimido na 

Ata 

Apresentação da proposta de forma objetiva concisa 1,00 

Item 

suprimido na 

Ata 

Demonstração de planejamento e cronogramas passíveis 

de execução 
1,00 

Item 

suprimido na 

Ata 

Definição clara das estratégias de implantação e 

implementação da proposta, com resultados factíveis 
1,00  

Item 

suprimido na 

Ata 

Total Geral de Pontos Fator FA3 74,00 36,50* 

Fonte: Processo nº 064/2017. Chamamento Público nº 01/2017. 

*somatório da pontuação registrada na Ata da Sessão Pública de Julgamento das Propostas. 

Pelo exposto, conclui-se que houve favorecimento ilícito no Chamamento Público nº 01/2017 

ao Instituto Panamericano de Gestão - IGP, que foi contratado pelo Município de 

Santarém/PA para gerenciar as duas mais importantes unidades de Saúde do município sem 

que comprovasse ter experiência gerencial na área da Saúde e sem capacidade operacional 

para o mister. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 422/2018-GAP, de 25 de junho de 2018, o gestor manifestou-se da 

seguinte forma: 

“Conforme consta no relatório de análise emitido pela CGU a atribuição de pontos ao Instituto 

Panamericano de Gestão – IGP, obteve como pontuação nos critérios de julgamento pela 

comissão a totalidade de 60 pontos.  

Pontos esses que foram criteriosamente analisados pela documentação apresentada e os 

parâmetros estabelecidos no chamamento público 001/2017, ainda, como asseverado no 

relatório há que se debruçar no critério de julgamento sobre os fator de julgamento FA3 que 

Identifica capacidade gerencial demonstrada por experiências anteriores bem-sucedidas, 

estrutura diretiva, organização de serviços médicos assistenciais e de enfermagem, 

organização de serviços administrativos, financeiros e gerais, ciência e tecnologia, 

organização dos recursos humanos, prazos propostos para implantação e pleno funcionamento 

dos serviços. 

Os pontos atribuídos ao IPG, tiveram origem de acordo com a documentação apresentada, eis 

que os profissionais indicados pelo IPG comprovam a experiência técnica exigida na 

Chamada.  

Ademais como bem consta no item 6.1.6 “d” a experiência é do profissional que foi indicado 

pela OS, neste caso, os senhores A. F. R. e A. L. B. N., com tempo de experiência superior a 

5 (cinco) anos como exigido.  



 

 

Resta informar ainda, que o instrumento convocatório não mencionou a forma de 

comprovação de vínculo, apenas a indicação dos profissionais. Com efeito, os mesmos estão 

à disposição da IPG.  

Não bastasse isso há a indicação dos profissionais médicos R. F. T.  e A. F. B. P. T., Presidente 

e Associada do Instituto Panamericano de Gestão respectivamente, que além a vinculação 

consignada na Ata de Assembleia a folha 470, possue experiência administrativa e profissional 

descritas a folha 534 a 551.  

A isso acresça que muito embora seja taxativamente consignado que o Instituto Panamericano 

de Gestão – IPG tenha apenas um ano de existência, esse lapso de tempo indicado no relatório 

diz respeito a mudança de nome da Instituição, uma vez que o Instituto Panamericano de 

Gestão – IPG, originariamente nasceu em 08/11/2011 com o nome Instituto Talentos do 

Cerrado, conforme consta a folha 472 que averbou a mudança de nome da Organização Social.  

Logo, não há que se falar em não comprovação de vinculo ou mesmo de experiência, portanto, 

merecedora da pontuação atribuída pela Comissão, qual seja os 27 pontos atribuídos e 

questionados pela CGU, além do tempo da constituição da O.S.  

Ainda que esses pontos fossem suprimidos o Instituto Panamericano de Gestão teria atingido 

a pontuação mínima para seleção e aprovação. Desta feita, afastado qualquer suposto ilícito 

ou atribuição de pontos indevidos.  

Resta destacar ainda que a planilha de pontuação não foi suprimida, trata-se da mesma planilha 

que consta no edital e foi colecionada a decisão de julgamento.  

O que pode ter levado os técnicos da CGU a terem a falsa interpretação de supressão, foi uma 

quebra de página no momento dessa transferência na formatação da decisão de julgamento.  

Situação que é perfeitamente perceptível pela contagem dos pontos nela colecionados que 

correspondem a pontuação geral, registrado em Ata às folhas 711.  



 

 

O processo de avaliação foi realizado de maneira mais escorreita e seria possível, sem 

qualquer tipo de privilégio ou oferecimento de vantagem aos participantes da Chamada.  

A existência da supressão da planilha sem ato viciado por qualquer dos membros da Comissão 

não pode ser interpretada como ato lesivo e atentatório ao certame, pelo contrário, aguça a 

verificação para revelar a legalidade e isonomia que teve o julgamento, razão pela qual pugna-

se pela reconsideração do citado relatório diante das razões e constatações consignadas 

alhures.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Quanto ao argumento de que os profissionais indicados pelo IPG comprovam a experiência 

técnica exigida na Chamada e que o instrumento convocatório não mencionou a forma de 

comprovação de vínculo, apenas a indicação dos profissionais e que os mesmos estão à 

disposição da IPG, comprovou-se, conforme registrado no campo Fato, que esses profissionais 

não têm qualquer vínculo com o IPG e não estão atuando nas Unidades de Saúde objeto do 

contrato de gestão. 

Se o processo seletivo visava a contratação da Organização Social melhor qualificada para a 

gestão de cerca de 70% do atendimento à população não tem sentido aceitar que os 

profissionais indicados efetivamente não participem da gestão das unidades de saúde, pois 

essa seria a condição para garantir a qualidade da gestão, justificativa principal da mudança 

da administração pública municipal para a privada. 

Em relação ao tempo de existência do IPG, de fato a instituição foi criada com a transformação 

do Instituto Talentos do Cerrado, criado em 08/11/2011, entretanto, não ocorreu só mudança 

da razão social da Instituição, conforme a Ata da Primeira Assembleia Geral Extraordinária, 

de 18 de abril de 2016, houve alteração do Estatuto Social e alteração de toda a estrutura 

administrativa, sendo que somente o CNPJ foi mantido. Além disso, não foi apresentado 

nenhum comprovante que o Instituto Talentos do Cerrado tenha desempenhado qualquer 

atividade na área da Saúde, portanto, a pontuação concedida pela Comissão de Chamamento 

Público nº 01/2017 ao Instituição IPG no julgamento das propostas relativa à experiência não 

tem comprovação documental. 

Quanto aos itens suprimidos, a alegação de que a supressão decorreu da quebra de página no 

momento dessa transferência na formatação da decisão de julgamento, tal afirmativa não 

procede, porque as páginas estão numeradas sequencialmente, sem quebra na sequência, 

páginas nº 715/716 e 719/720, para as planilhas registradas na ata respectivamente relativa ao 

IPG e à Organização Social “Inovação em Gestão Pública”. 

Pelo exposto, conclui-se que as alegações apresentadas pelo gestor não elidem o fato apontado 

de que a Instituição contratada para gerir as mais importantes unidades de saúde administradas 

pelo município de Santarém não comprovou possuir experiência para o mister, sendo 

favorecida irregularmente pela Comissão de Chamamento Público nº 01/2017, sendo que os 

atos foram ratificados e homologados pelo Ordenador de Despesas e o Prefeito Municipal. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.3. Informações sobre o Chamamento Público n.º 01/2017. 
 



 

 

Fato 
 

A contratação de Organização Social para gerenciar as principais unidades de saúde do 

município de Santarém: o Hospital Municipal de Santarém (HMS) e da Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA - 24h), foi autorizada pela Lei Municipal n.º 20.222/2017, promulgada em 

07 de julho de 2017, regulamentada pelo Decreto n.º 629/2017 de 24 de julho de 2017. 

Por meio da Portaria n.º 110/2017, de 21 de setembro de 2017, emitida pelo Secretário 

Municipal de Saúde, foi constituída a Comissão Interna de Auditoria com o objetivo de 

realizar o levantamento da situação do Hospital de Santarém (HMS) e da Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA), no que tange aos bens patrimoniais, pessoal, equipamentos, instalações 

físicas e outras informações e, também, subsidiar o projeto básico para a elaboração da 

Chamada Pública de terceirização autorizada pela Lei nº 20.222/2017. 

Por meio do Ofício n.º 01/2017 SEMSA, de 15 de outubro de 2017, foi apresentado ao 

Secretário Municipal de Saúde, o Relatório da Comissão criada pela Portaria 110. Conforme 

o emitente, os dados oferecem suporte e referência para a adoção de metas, indicadores e custo 

básico para a formalização de instrumentos necessários à futura contratação. 

Em 18 de outubro de 2017, por meio da Portaria n.º 19/2017, emitida pelo Secretário 

Municipal de Saúde, foi constituída a Comissão Especial de Seleção de Organização Social 

para a Gestão das Unidades de Saúde: Hospital de Santarém (HMS) e da Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA 24h). 

Por meio do despacho denominado “Recomendação de viabilidade da contratação da 

organização social para gerir o HMS e UPA”, emitido em 20 de outubro de 2017, o Secretário 

Municipal de Saúde recomenda ao Prefeito Municipal a contratação de Organização Social 

para a gestão das duas unidades de saúde. 

Em 28 de outubro de 2017, o Secretário Municipal de Saúde autorizou a Comissão Especial 

de Seleção de Organização Social deflagrar o certame. O Edital chamamento público n.º 

01/2017 foi lançado no dia 30 de novembro de 2017. Na mesma data foi publicado aviso do 

certame nos Diários Oficiais da União e do Estado e no jornal “O Diário do Pará”. Conforme 

o Edital, a data da sessão de abertura seria em 02 de janeiro de 2018.  

Em 04 de dezembro de 2017, foi publicado, nos mesmos veículos oficiais de comunicação em 

que foi publicado o Edital, o aviso retificação da data abertura do certame para 05/01/2018.  

Em 29 de dezembro de 2017, em atenção aos questionamentos suscitados pelos licitantes, a 

Comissão Especial de Chamamento Público emitiu errata ao Edital, na parte específica dos 

critérios para julgamento das propostas. Entretanto, não consta nos autos do processo o aviso 

de publicação da errata nos mesmos meios em que fora publicado o aviso do Edital. Também, 

não consta o envio da errata aos interessados no certame. 

Conforme a Ata da Sessão Pública de abertura de envelopes de habilitação e Propostas de 

Trabalho que ocorreu em 05 de janeiro de 2018, duas Organizações Sociais apresentaram 

propostas: O Instituto Panamericano de Gestão (CNPJ n. 14.707.792/0001-43) e o Instituto 

Inovação em Gestão Pública (CNPJ nº 05.377.707/0001-35). Ambas as entidades tiveram a 

habilitação impugnada mutualmente, devido à falta de documentos previstos no Edital. A 

comissão concordou com ambas e remarcou a fase de habilitação para o dia 17 de janeiro de 

2018, para que estas complementassem a documentação. 



 

 

Conforme a Ata da Sessão ocorrida no dia 17 de janeiro de 2018, ambas as entidades foram 

habilitadas e foram abertos os envelopes contendo as propostas dos licitantes. 

Em 22 de janeiro de 2018 o Instituto Inovação em Gestão Pública apresentou recurso visando 

impugnar a habilitação do Instituto Panamericano de Gestão, alegando que este não tinha 

apresentado documentos que comprovassem “formação específica e experiência técnica em 

gestão e execução de atividades na área de saúde.” 

A resposta ao recurso foi emitida em 26 de janeiro de 2018, pelo Presidente da Comissão 

Especial, negando o recurso da Instituto Inovação em Gestão Pública. 

No dia 25 de janeiro de 2018, a Comissão Especial de Chamamento Público emitiu Ata da 

Reunião Pública, realizada somente com seus membros, que julgou as Propostas de Trabalho 

do Chamamento Público nº 01/2017 - SEMSA, tendo como resultado a desclassificação do 

Instituto Inovação em Gestão Pública, por não ter obtido a pontuação mínima prevista no 

Edital e sendo declarado vencedor o Instituto Panamericano de Gestão, que obteve a 

pontuação de 146,00 de um total de 174. 

Em 25 de janeiro de 2018, o objeto foi adjudicado ao Instituto Panamericano de Gestão, pelo 

Presidente da Comissão Especial de Chamamento Público. A licitação foi homologada em 05 

de fevereiro de 2018, pelo Secretário Municipal de Saúde de Santarém e o Contrato de Gestão 

Hospitalar foi assinado em 01 de março de 2018, com vigência de 36 meses e valor global de 

R$ 179.546.328,00. Para o exercício de 2018, o valor a ser repassado será de R$ 

49.980.398,00, em dez parcelas de R$ 4.998.039,80. 

Sobre as Unidades de Saúde objeto do Contrato de Gestão foram extraídas as seguintes 

informações do Relatório de Levantamento da Situação realizado pela comissão constituída 

pela Portaria n 110/2017 de 21 de setembro de 2017:O Hospital Municipal de Santarém - 

HMS é o Centro de Referência, dentro da Estrutura Hospitalar de média e alta complexidade 

que compõe a rede de Serviços do SUS, para toda a Região constituída por Santarém e mais 

dezenove municípios, com aproximadamente um milhão de habitantes. Atende pacientes nos 

setores de Urgência/Emergência, Hospitalização e Ambulatórios de Especialidades, nas mais 

variadas especialidades como: Traumatologia e Ortopedia, Cirurgia Geral, Vascular, Buco-

maxilo-facial, Cardiologia, Neurocirurgia, Otorrinolaringologia, Pneumologia, Urologia, 

Ginecologia/Obstetrícia, Nefrologia, Infectologia, Pediatria, Neonatologia, Endocrinologia, 

Clínica Médica, Medicina Intensiva, Psiquiatria, além de oferta dos serviços de apoio técnico 

e diagnóstico. É destacada a importância quantitativa e qualitativa do HMS, posto que é 

responsável por 2/3 (ou 64%) das altas hospitalares da Região, apresentando indicadores 

qualitativos compatíveis com serviços equiparados com os do restante do País. O Hospital 

opera com 319 leitos, sendo que sua capacidade operacional real é de apenas 150 leitos. 

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA - 24h), porte III, é um estabelecimento de saúde de 

média complexidade, situada entre a atenção básica de saúde e a atenção hospitalar. A 

Unidade presta atendimento resolutivo qualificado aos pacientes com quadros agudos de 

natureza clínica, presta os primeiros atendimentos aos casos de natureza cirúrgica e de trauma, 

estabilizando os pacientes e realizando a investigação diagnóstica inicial, de modo a definir, 

em todos os casos, a necessidade ou não de encaminhamentos a serviços hospitalares de maior 

complexidade. Tem capacidade de atendimento médio mensal de 10.500 usuários. 
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3. Conclusão 

 



 

 

Os exames revelaram que houve favorecimento à Organização Social Instituto Panamericano 

de Gestão, contratada para gerir por três exercícios as Unidades de Saúde objeto do 

Chamamento Público n.º 01/2017. A Instituição não comprovou possuir no quadro dirigente 

profissionais com formação específica e experiência técnica em gestão e execução de 

atividades área de saúde, por no mínimo 05(cinco) anos, conforme preceitua o inciso IV do 

artigo 2º da Lei Municipal nº 20.222/2017, portanto, considera-se irregular a contratação. 

 
 

 



 

 

Ordem de Serviço: 201800682 

Município/UF: Santarém/PA 

Órgão: MINISTERIO DA SAUDE 

Instrumento de Transferência: Fundo a Fundo ou Concessão  

Unidade Examinada: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS  

Montante de Recursos Financeiros: R$ 7.000.000,00 

 

1. Introdução 

 

 Este Relatório trata dos resultados dos exames realizados sobre Ações de Governo executadas 

no município de Santarém/PA em decorrência da V05º Ciclo do Programa de Fiscalização em 

Entes Federativos. 

 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 16 a 27 de abril de 2018 no município 

de Santarém-PA, sobre a aplicação de recursos federais do Programa 2015- Fortalecimento 

do Sistema Único de Saúde – SUS, Ação 8577 – Piso de Atenção Básica - PAB Fixo, 

repassados no período de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017, no montante de R$ 

7.000.000,00 (sete milhões de reais).  

 

A ação fiscalizada objetiva garantir recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde ao 

Fundo Municipal de Saúde, destinados a ampliar o acesso da população rural e urbana à 

Atenção Básica em Saúde, objetivando a promoção da saúde, prevenção de agravos, 

tratamento e reabilitação levando em consideração as disparidades regionais.   

 

Os exames foram realizados por amostragem não probabilística em estrita observância às 

normas de fiscalização aplicáveis ao Serviço Público Federal, objetivando avaliar a aplicação 

dos recursos, 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 

por meio do Ofício nº. 10739/2018/CGU-Regional/PA-CGU, tendo se manifestado por meio 

do Ofício nº 422/2018-GAP/PMS, de 25 de junho de 2018, cabendo ao Ministério supervisor, 

nos casos pertinentes, adotar as providências corretivas visando à regular consecução das 

políticas públicas. 

. 

2. Resultados dos Exames 

 

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

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

monitoramento a ser realizada por este Ministério. 

2.1 Parte 1 

 

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

medidas preventivas e corretivas seja dos gestores federais. 



 

 

2.2 Parte 2 

 

Nesta parte serão apresentadas as situações detectadas cuja competência primária para 

adoção de medidas corretivas pertence ao executor do recurso federal. 

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

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

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

ministeriais. Este Ministério não realizará o monitoramento isolado das providências 

saneadoras relacionadas a estas constatações. 

2.2.1. Informações sobre os recursos da Atenção Básica geridos pela Secretaria 

Municipal de Saúde. 
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A Secretaria Municipal de Saúde de Santarém/PA - SEMSA apresentou demonstrativos 

referentes aos recursos financeiros dos Blocos de Custeio das Ações e Serviços Públicos de 

Saúde e de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica recebidos 

em 2017 do Fundo Nacional de Saúde – FNS e da Secretaria Municipal de Orçamento e 

Finanças – SEMGOF, transferidos ao Fundo Municipal de Saúde do Município, destinados 

ao financiamento das ações e serviços públicos de saúde da Atenção Básica nesse exercício. 

Os valores constam da tabela a seguir:  

Tabela – Recursos Financeiros da Atenção Básica - 2017 

ORIGEM                    VALOR 

(R$) 

Governo Federal - FNS            20.513.482,72 

 Governo Municipal - SEMGOF            18.793.460,99 

 Rendimentos de Aplicação 

Financeira                  26.118,35 

 TOTAL             

39.333.062,06 
              Fonte: Demonstrativo das receitas do PAB apresentado pela SEMSA de Santarém-PA. 

A movimentação dos recursos está sendo realizada na conta bancária nº 624.002-5, aberta na 

Caixa Econômica Federal especificamente para abrigar os recursos da Atenção Primária à 

saúde, cuja gestão está sendo realizada pela Secretaria Municipal de Saúde. 

No tocante à utilização dos recursos a SEMSA apresentou as pastas da prestação de contas 

contendo os documentos comprobatórios das despesas realizadas no exercício de 2017. Em 

decorrência da materialidade das despesas com pessoal, foi solicitado demonstrativo dos 

valores dessas despesas. Os valores mensais das folhas de pagamento pagos com recursos da 

Atenção Básica constam da tabela a seguir: 

Tabela: Despesas com pessoal da área da saúde no exercício de 2017. 

 FOLHAS DE PAGAMENTO- 2017 



 

 

      MÊS     VALOR        ( R$) 

Janeiro    2.221.730,34 

Fevereiro   2.267.782,57 

Março   2.258.147,72 

Abril  2.431.397,76 

Maio 2.422.184,74 

Junho 3.161.733,46 

Julho 2.725.639,00 

Agosto 2.420.266,20 

Setembro 2.549.089,09 

Outubro 2.518.254,56 

Novembro 2.447.547,86 

Dezembro 3.536.927,74 

TOTAL 30.960.701,04 
                                     Fonte: Demonstrativo das despesas com pessoal apresentado pela 

SEMSA/Santarém/PA. 

A tabela evidencia que 79% dos recursos financeiros da Atenção Básica foram utilizados para 

pagamento dos profissionais e servidores da área de saúde em exercício nas Unidades de 

Saúde do Município em 2017. As diferenças nos valores das folhas dos meses de junho e 

dezembro, em relação aos outros meses são decorrentes do pagamento da Gratificação 

Natalina. 

Objetivando verificar a compatibilidade entre os valores das folhas de pagamento e dos  

extratos bancários, a ocorrência de pagamento de servidores não pertencentes ao quadro de 

pessoal das Unidades Básicas de Saúde integrantes da Atenção Básica e a existência de 

servidores temporários sem contratos administrativos, foram realizados por amostragem 

exames nas folhas de pagamento dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, junho e 

novembro de 2017, não sendo constatadas inconsistências nem servidores temporários sem 

contratos. 

Os exames revelaram também que não houve desvio de finalidade na aplicação dos recursos 

da Atenção Básica examinados no período objeto da fiscalização. 
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2.2.2. Falta de apresentação do Plano Municipal de Saúde vigente e do Relatório de 

Gestão referente ao exercício de 2017. 
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O Plano de Saúde, a Programação Anual de Saúde e o Relatório de Gestão previstos no artigo 

4º da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que trata da gestão do Sistema Único de Saúde-

SUS e da transferência de recursos financeiros na área da saúde, são instrumentos de 

planejamento das ações e serviços de saúde do Sistema Único de Saúde-SUS e de 

apresentação pelas esferas de gestão do SUS dos resultados alcançados na utilização dos 

recursos recebidos do Ministério da Saúde. 



 

 

Com vistas a subsidiar os trabalhos de fiscalização desta Ação de Controle, foi solicitado à 

Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, a apresentação do Plano Municipal de Saúde 

vigente e o Relatório de Gestão referente ao exercício de 2017.   

Os documentos que devem ser aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde do Município, 

conforme Decreto nº 1.651, de 28 de setembro de 1995, não foram apresentados pelo gestor 

municipal, inviabilizando a realização dos exames de verificação do planejamento das ações 

e serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde-SUS para o período de quatro anos, 

assim como as metas previstas, os recursos envolvidos e aplicados e os resultados alcançados 

no exercício referenciado. 

Cabe ressaltar que a SEMSA apresentou a Programação Anual de Saúde, contendo a 

programação das ações e serviços públicos de saúde previstos para serem executados no 

exercício de 2017. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Em atenção ao Relatório Preliminar, por meio do Ofício nº 422/2018 – GAP, de 25 de junho 

de 2018, a Prefeitura Municipal de Santarém apresentou a seguinte manifestação: 

 

“O Plano Municipal de Saúde 2018 – 2021 foi protocolado no CMSS no dia 10 de Novembro 

de 2017 para ser inserido no ponto de pauta, conforme documentos comprobatórios em anexo 

e sua apresentação agendada para o dia 14 de Março de 2018. De acordo com o OF. CMSS 

Nº 0109/2018 de 22 de Março de 2018, o colegiado devolveu o Plano à Gestão para as 

devidas correções e atualização de dados, o qual foi devidamente ajustado de acordo com as 

recomendações do Conselho e devolvido com cópia para os 32 Conselheiros de Saúde.  

O Relatório Anual de Gestão-RAG, competência 2017, não foi finalizado em tempo hábil pela 

Divisão de Planejamento da SEMSA e por este motivo o instrumento de gestão não foi 

disponibilizado aos auditores na ocasião em que foi solicitado. Com a conclusão do relatório, 

já devidamente encaminhado ao Conselho Municipal de Saúde, o mesmo é colocado à 

disposição para análises necessárias”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A manifestação apresentada se faz acompanhar do Plano Municipal de Saúde e dos ofícios de 

encaminhamento do mesmo ao Conselho Municipal de Saúde do Município, razão pela qual 

considera-se sanada a falha apontada relativa a falta de apresentação desse documento por 

ocasião dos trabalhos de campo. 

No tocante ao Relatório de Gestão de 2017, documento que serve de base para a prestação de 

contas dos recursos recebidos junto ao Ministério da Saúde e cujo prazo para encaminhamento 

ao referido colegiado terminou em 30 de março de 2018, o Gestor Municipal não apresentou 

documentos comprobatórios da afirmação apresentada na manifestação. 



 

 

Assim sendo, em face do não encaminhamento desse Relatório a este Órgão de Controle, 

considera-se sanada parcialmente a falha apontada. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.3. Restrição à competitividade na licitação Pregão Presencial nº 39/2017. 
 

Fato 
 

A Secretaria Municipal de Saúde de Santarém – Fundo Municipal de Saúde realizou 

procedimento licitatório na modalidade de Pregão Presencial nº 039/2017, objetivando a 

contratação de empresa especializada para locação de lancha e embarcação, para atender as 

necessidades da Assistência Básica e do Setor de Engenharia dessa Secretaria.  

Com a empresa vencedora, R. A. Leal – ME, CNPJ nº 11.340.063/0001-03 foi celebrado o 

contrato nº 196, de 05 de dezembro de 2017, com vigência de 12 meses no valor de R$ 

258.340,00. O exame do processo revelou a ocorrência de restrição à competitividade, tendo 

em vista que o edital vetou a participação de pessoa física. 

Essa vedação não permitiu a participação no procedimento licitatório de pessoas físicas 

proprietárias de embarcações existentes no Município, inviabilizando a participação de maior 

número de licitantes interessados e impossibilitando a contratação de proposta mais vantajosa 

para a Secretaria, contrariando as disposições do artigo 3º da Lei 8.666/93, tendo em vista que 

apenas um licitante apresentou proposta. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Em atenção ao relatório preliminar, por meio do Ofício nº 422/2018 – GAP, de 25 de junho 

de 2018, a Prefeitura Municipal de Santarém apresentou a seguinte manifestação: 

 

“Sobre o questionamento da restrição à competitividade na licitação Pregão Presencial nº 

039/2017, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

LOCAÇÃO DE LANCHA E EMBARCAÇÃO, para atender as necessidades da SEMSA 

(assistência básica, setor de engenharia), que a adoção deste edital não vetou a participação 

de pessoa física, como pode ser visto nas condições gerais para participação, item 6 do Edital 

do Pregão acima mencionado, reservando para as empresas enquadradas como 

MICROEMPRESA – ME E EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP, INCLUSIVE 

MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – MEI, nos termos da Lei Complementar n.° 

147/2014. E sobre modo importante assinalar que o instrumento convocatório cumpriu com 

os prazos de publicidades e Lei de Acesso à informação, e que nesse intervalo de publicidade 

e abertura, não foi questionado e nem tão pouco impugnado. Saliento que o edital vem sendo 

adotado conforme padrão da Administração Pública Municipal. Informo ainda, que o 

referido processo foi submetido a Parecer Jurídico, que a Assessoria Jurídica, autorizou sem 

restrição a continuidade do processo, do mesmo modo o processo foi submetido ao Controle 

Interno do Município, para análise do Procedimento, não se manifestou contrário o processo, 

tão pouco para inclusão de novas obrigações contratuais”.  

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 



 

 

 

A restrição ao caráter competitivo das licitações é vedada pela Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993. No processo em comento, a exclusão da participação de pessoas físicas ensejou a 

participação de menor número de licitantes, apenas uma proposta foi apresentada, não tendo 

os responsáveis opção de escolher proposta mais vantajosa para Secretaria Municipal de 

Saúde. 

Na manifestação apresentada o Gestor Municipal esclarece que o edital do pregão não vetou 

a participação de pessoas físicas e faz referência ao item 6 do edital, que trata das condições 

gerais de participação no certame. O item 6.2 do Edital do Pregão referenciado estabelece: 

 

6.2. Poderão participar deste Pregão pessoas jurídicas que exercem as atividades definidas 

no objeto deste certame, quanto as empresas que se enquadrarem como Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte, para efeito do tratamento diferenciado previsto Lei 

Complementar nº. 123, de 14/12/2006 e suas alterações posteriores, Lei Complementar n.º 

147/2014, de 07 de agosto de 2014. microempresas e empresas de pequeno porte, será 

observado, em que deverá ser comprovado mediante apresentação de Declaração, nos termos 

do modelo que consta do Anexo VI, deste Edital, firmada pelo representante legal da empresa, 

ratificando não haver nenhum impedimento previsto no art. 3º, § 4º, da referida lei. A não 

entrega desta declaração indicará que a licitante optou por não utilizar os benefícios 

previstos na supracitada”.  (Original sem grifo). 

 

Verifica-se que esse dispositivo afastou a possibilidade de pessoas físicas interessadas e 

habilitadas no ramo de atividades pertinente ao objeto da licitação, participar do certame, 

tendo em vista que o mesmo se refere a pessoa jurídica. 

 

Dessa forma, as razões de justificativas apresentadas na manifestação, de que o edital seguiu 

o padrão estabelecido, que foi examinado pelos setores competentes da Prefeitura que se 

manifestaram favoráveis a continuidade do processo e as microempresas informadas, devem 

ser rejeitadas visto que, não são capazes de sanar a ocorrência de restrição à competitividade 

verificada na análise do processo. 
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2.2.4. Entrega de equipamentos com especificações e marca diferente da indicada na 

proposta vencedora. 
 

Fato 
 

Em inspeção física, realizada entre os dias 24 a 26 de abril de 2018, aos bens adquiridos por 

meio do Pregão Presencial de nº 016/2017, cujo objeto foi a aquisição de materiais 

permanentes para atender as 18 Unidades Básicas de Saúde - UBS cadastradas no Programa 

de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica- PMAQ verificou-se divergência 



 

 

entre a especificação do item 8 do Termo de Referência, adjudicado à empresa IVO ALVES 

–ME – CNPJ N.º 08.902.854/0001-75 e o efetivamente entregue à Prefeitura Municipal de 

Santarém. 

Conforme se verifica pelo item 8 do Termo de Referência, anexo ao Edital de Licitação de 

Licitação, a Secretaria Municipal de Saúde-SEMSA de Santarém licitou 16 unidades de TV 

LED de 42 polegadas.  

Em 21 de julho de 2017, o Secretário da SEMSA homologou o item 8 à empresa IVO ALVES 

– ME, pelo valor unitário de R$ 1.698,00 e total de R$ 27.168,00.  

Em 05 de setembro de 2017, a Prefeitura assinou o Contrato nº 133/2017 com o fornecedor. 

Em 14 de novembro de 2017, por meio da NFe nº 000.003.074, a empresa entregou as 16 TVS 

à SEMSA, conforme atesto à NF realizado pela enfermeira M. A. L.  

 

 
Fig. 1: Atesto à NFe 000.003.074, pelo qual 

a enfermeira M.A.L confirma o 

recebimento de 16 TV’s de 42 polegadas, 

da marca Philips 

 

 
No entanto, diferentemente do que fora licitado pela SEMSA de Santarém, foram entregues 

TV’s de 39 polegadas da marca AOC, conforme mostra a fotografia a seguir.  

 

 



 

 

 
Foto 1: TV´s AOC de 39 polegadas, entregues 

na SEMSA de Santarém, em desconformidade 

ao contratado pela Prefeitura por meio do 

Pregão Presencial de nº 016/2017 – 24 de Abril 

de 2018 

 
Das 16 TV’s recebidas pela SEMSA, 11 encontram-se na sala da Coordenadora da Atenção 

Básica e 05 foram encaminhadas para as Unidades Básicas de Saúde de Uruará, Maicá, 

Diamantino, Santarenzinho e Maracanã. 

 
Tal prática constitui violação dos Arts. 54, § 1º, e 66, ambos da Lei 8.666/93, que vinculam o 

contrato e sua execução aos termos da licitação e da proposta vencedora. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 422/2018-GAP, de 25 de junho de 2018, a Prefeitura Municipal de 

Santarém/PA apresentou a seguinte manifestação: 

 

“Informamos que tão logo que foi constatado essa situação onde recebeu-se os produtos: 

16 TV Smart 39” marca AOC, foi realizada a comunicação com o fornecedor Ivo Alves 

e no dia 24/5/18 através de um Termo de Devolução devidamente atestado, devolveu-

se 16 (dezesseis) unidades do produto, visto não atender as características descritas no 

item 8, Clausula ll, do Contrato n º 133/2017.  

 



 

 

 
 

No dia 28/05/18, encaminhamos um Memorando ao setor do NAF/SEMSA, com cópia ao 

PJM/ SEMSA, solicitando o pedido de cancelamento de pagamento da nota fiscal nº 3074, 

onde constam os 16 televisores e 14 impressoras, e solicitando pagamento, contendo apenas 

as 14 impressoras, estas que foram entregues de acordo com a descrição do contrato. 

 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Embora a Prefeitura de Santarém admita a falha apontada e justifique que procurou corrigi-la 

tão logo detectada a diferença entre os equipamentos entregues e os licitados, observa-se que 

a Secretaria de Saúde somente tomou providências nesse sentido após a fiscalização realizada 

por esta CGU. Tal fato pode ser observado pela cronologia dos fatos: 

Assinatura do contrato com o fornecedor: 05/09/2017; 

Entrega dos equipamentos: 14/09/2017; 

Período da inspeção realizada pela CGU: 24 a 26/04/2018; 

Devolução das TV’S por parte da Prefeitura: 24/05/2018.  

Destaca-se ainda que esse não foi um fato isolado em relação a falhas no recebimento de 

equipamentos por parte da Secretaria de Saúde do Município. Conforme relatado em em outro 

ponto deste Relatório, verificou-se, ainda, o pagamento por equipamentos não entregues, no 



 

 

valor de R$ 58.716,00, no mesmo exercício, pela Coordenadoria de Atenção Básica da 

SEMSA.  

Nesse sentido, embora a Prefeitura de Santarém tenha tomado medidas para sanar o problema, 

não houve a comprovação do devido cumprimento do contrato, com a substituição por 

televisores que atendam às especificações descritas no termo de Referência da licitação em 

comento. Dessa forma, faz-se necessário o aprimoramento dos controles no setor de 

aquisições para que irregularidades como essas sejam mitigadas a fim de não ocorrer danos 

ao erário. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.5. Pagamento por equipamentos não entregues, no valor de R$ 58.716,00. 
 

Fato 
 

Em inspeção física, realizada entre os dias 24 a 26 de abril de 2018, aos bens adquiridos por 

meio do Pregão Presencial de nº 016/2017, cujo objeto foi a aquisição de materiais 

permanentes para atender as 18 UBS cadastradas no Programa de Melhoria do Acesso e da 

Qualidade na Atenção Básica- PMAQ, em confronto com os documentos que suportam à 

execução orçamentária das despesas, verificou-se que não foram entregues “42 SPLITS/ com 

instalação à 02 metros de altura”, referente ao item 03 do Termo de referência anexo ao 

referido Edital do Pregão, homologado à empresa Dacilene Lima de Aguiar – EPP.  

Ressaltasse que os equipamentos foram atestados como recebidos e pagos com recursos do 

Fundo Municipal de Saúde, conforme NFe nº 2426, de 13/11/2017 e comprovante de 

Transferência eletrônica, da conta do FMS de Santarém, nº 4685/006/00624022-0 ao 

fornecedor, realizada em 11/04/2018, documentos encaminhados à Equipe de Fiscalização por 

meio do Ofício DAB nº 005/2018, de 27/04/2018.  

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 422/2018-GAP, de 25 de junho de 2018, a Prefeitura Municipal de 

Santarém/PA apresentou a seguinte manifestação: 

 

“Informamos que em 14/06/18 no período da manhã recebemos 42 centrais de ar 9.000 

btus da Marca Komeco, e estão armazenadas em nosso depósito localizado nos altos da 

UBS Santa Clara, e que já entregamos a escala para a instalação por parte do fornecedor 

às UBS solicitadas. Termo de recebimento e registros fotográficos, segue abaixo. ” 
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Análise do Controle Interno 
 

Em sua manifestação, a Prefeitura de Santarém admite a falha e informa que recebeu em 

14/06/2018 as centrais de ar, pagas em 11/04/2018. Não obstante, pela análise dos fatos e 

verificações in loco, depreende-se que a Secretaria de Saúde do município de Santarém 

somente tomou providências no sentido de corrigir o problema após a fiscalização realizada 

por esta CGU. Ressalta-se, ainda, que no valor acordado pela Prefeitura de Santarém com o 

fornecedor dos equipamentos está inclusa a instalação dos mesmos, o que efetivamente ainda 

não ocorreu.   

Ademais, é importante ressaltar que esse não foi um fato isolado em relação a falhas no 

recebimento de equipamentos por parte da Secretaria de Saúde do Município.  

Conforme relatado em outro ponto deste Relatório, verificou-se, também, no exercício sob 

exame, o recebimento por parte da Secretaria de Atenção Básica da SEMSA, de 14 TV’S com 

especificações inferiores ao efetivamente pago pela Prefeitura Municipal de Santarém.    

Nesse sentido, embora a Prefeitura de Santarém tenha tomado medidas para sanar o problema, 

não houve a comprovação do cumprimento integral do contrato, com a instalação das centrais 

    



 

 

de ar pelo fornecedor dos equipamentos. Dessa forma, faz-se necessário o aprimoramento dos 

controles no setor de aquisições para que irregularidades como essas sejam mitigadas a fim 

de não ocorrer danos ao erário. 
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2.2.6. Impropriedades nos processos licitatórios  
 

Fato 
 

Em análise aos Processos licitatórios, todos na modalidade Pregão Presencial, de nºs 

008/2017, 016/2017, 022/2017 e 046/2017, destinados à execução orçamentária dos recursos 

do Piso de Atenção Básica – PAB do Município de Santarém, constatou-se impropriedades 

comuns a todos os processos analisados além de situações específicas em cada licitação, 

conforme detalhado a seguir, todos, porém, em desacordo com os preceitos da Lei nº 8666/93, 

conforme abaixo detalhado: 

1- Situações comuns aos Processos analisados: 

a) Adoção da modalidade Pregão Presencial, sem qualquer justificativa para não 

utilização da modalidade eletrônica: 

 

Todas as licitações analisadas foram realizadas por meio de pregão presencial, quando, por se 

tratar de aquisição de bens ou serviços comuns, deveriam ter sido utilizados o pregão 

eletrônico.  

A partir da vigência do Decreto 5.450/2005, que regulamentou o Pregão na sua forma 

eletrônica, essa modalidade licitatória tornou-se obrigatória, para todas as compras e 

contratações de bens e serviços comuns do Governo Federal.  

 

Corroborando esse entendimento, o TCU expediu diversos acórdãos no sentido de que a não 

utilização do pregão em sua forma eletrônica só poderá ser dispensada quando comprovada a 

sua inviabilidade.1  

 

Tendo em vista que em nenhum dos processos licitatórios deflagrados pela SEMSA de 

Santarém há qualquer justificativa para a não adoção do pregão eletrônico para a aquisição de 

bens ou serviços comuns, considera-se que os mesmos infringem as disposições legais 

vigentes e a jurisprudência consolidada do TCU.  

 

 

b) Falhas na transparência ativa 

 

Em consulta ao sítio eletrônico da Prefeitura de Santarém, na internet, verificou-se que a 

entidade não está cumprindo com todos os preceitos da Lei de Acesso à informação, Lei nº 

12.527/2011, no sentido de providenciar a publicação de todos os editais e resultados, bem 

como de todos os contratos celebrados no portal da transparência do município, conforme 

preceitua o Art. 8º, § 1º, IV do referido diploma legal. Dos Processos licitatórios, apenas para 

o Pregão Presencial de nº 046/2017, consta o Edital de Licitação. Para os demais processos 

analisados, não há qualquer informação no link 

                                                 
1 Acórdãos 1.455/2011-TCU-Plenário, 1.631/2011-TCU-Plenário, 137/2010-TCU-1a Câmara e 2.368/2013-

Plenário.  



 

 

http://www.santarem.pa.gov.br/subportal_licitacoes.asp , disponível no sítio eletrônico da 

Prefeitura de Santarém.  

 

2-Situações específicas de cada processo licitatório analisado: 

Pegão Presencial nº 08/2017: Contratação de empresa especializada no fornecimento de 

medicamentos para suprir a farmácia básica, hiperdia, saúde mental e saúde da mulher.  

a) Ausência de condições específicas relativas à compra de medicamentos 

Em análise do Edital do Pregão presencial de nº 08/2017, verificou-se a não inclusão de 

condições específicas, relativas à compra de medicamento, tais como previsão de entrega 

parcelada, embalagem e acondicionamento, rotulagens e bulas, segundo orientações da 

Organização Mundial de Saúde para os gestores municipais, a fim de garantir eficiência e 

qualidade no processo de aquisição de medicamentos por parte das prefeituras.  

 

Pegão presencial nº 022/2017: Material de limpeza e higiene para secretaria de saúde e suas 

unidades de referência.  

a) Itens do objeto licitado definidos de forma imprecisa e insuficiente. 

Em análise do termo de referência anexo ao Edital do Pregão presencial de nº 022/2017, 

verificou-se que alguns itens (09, 14, 23, 32, 58, 59, 60, 61, 85, 86, 97, 110, 111, 115), 

constantes das folhas 89/97 do processo em tela, estão definidos de forma imprecisa e 

insuficiente, impossibilitando verificar a adequação da proposta ao que a Administração 

Pública pretendia contratar, conforme Quadro a seguir: 

Quadro – Itens licitados no Pregão nº 022/2017 definidos de forma imprecisa. 

Item Especificação Und. 
Qtd. 

Total 

09 Espanador de Teto Unid 98 

14 Lixeira pequena / sem tampa Unid 90 

23 ANCINHO UNIDADE 332 

32 Bandeja Unidade 5 

58 Faca Unidade 50 

59 Faca de Cozinha Unidade 5 

60 Frigideira Unidade 2 

61 Garfo Unidade 50 

85 Panela Para Arroz Unidade 2 

86 PANO DE PRATO UND 10 

97 Prato Fundo Unidade 50 

110 Tabua de Cortar Carne Unidade 3 

111 Taça Duzia 2 

115 Xicara Duzia 4 
                      Fonte: Termo de referência anexo ao Edital do Pregão nº 022/2017 



 

 

Ressalta-se que a definição precisa do objeto é condição de legitimidade da licitação sem a 

qual não se torna inviável a formulação das ofertas, bem como o seu julgamento, impedindo 

a continuidade do procedimento licitatório.  

b) Data de carta proposta de licitante anterior à publicação do Edital  

Em análise as propostas de preços das licitantes, verificou-se que a Proposta de Preços da 

licitante Aumed Hospitalares Ltda está com datada de 05/06/2017, quase três meses antes 

da publicação do edital da licitação, realizada em 21/08/2017, indicando que houve 

vazamentos de informações para a licitante. Ressalta-se que essa empresa foi vencedora 

de cerca de 20% do valor dos itens licitados.  

  

 
Fig. Data da Carta Proposta da 

licitante Aumed Hospitalares Ltda, 

com data de 05/06/2017, anterior a  

data de publicação do Edital da 

licitação, realizada em 21/08/2017. 

 

Pegão Presencial nº 016/2017: Aquisição de materiais permanentes para atender as 18 UB’S 

(UBS) cadastradas no Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção 

Básica - PMAQ. 

a) Exigência de quantidade mínima de atestados 

Por meio de análise do edital de licitação do pregão presencial de nº 016/2017, verificou-se a 

existência de cláusula com potencial de restringir o caráter competitivo do certame. O item 

12.8.a do Edital de Licitação nº 016/2017 exige a apresentação de no mínimo 02 (dois) 

atestados de capacidade técnica, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado 

que atestem a qualidade técnico-operacional dos serviços – similares aos do objeto da licitação 

– prestadas à declarante pela licitante. 

 



 

 

b) Necessidade de aperfeiçoamento na formação dos preços de referência  

Em análise ao Processo do Edital do Pregão presencial de nº 016/2017, verificou-se que o 

método para elaboração da pesquisa de preços utilizada pela SEMSA de Santarém, com base 

em apenas três fornecedores e potenciais licitantes, não é adequado para estimar os preços 

médios de mercado.  

Isso ocorre porque tradicionalmente consolidou-se nos dos tribunais o entendimento de que a 

Administração deve estimar o preço da licitação com base em pelo menos três orçamentos 

elaborados por fornecedores que atuam no ramo da contratação.  

Estudos empíricos recentes têm demonstrado que a simples obtenção de 03 propostas de 

preços, sobretudo junto a potenciais licitantes, advinda do entendimento do TCU de que, dessa 

forma, poderia se mostrar razoável e adequada à época surgimento da Lei do Pregão, não são 

mais suficientes para a realidade das aquisições públicas, impondo modificações de forma a 

aperfeiçoar e tornar aceitável os preços pesquisados.   

 

Dessa forma, essa prática tem se mostrado nefasta para a administração pública porque, 

segundo o próprio autor, na prática o que se observa é que os fornecedores perceberam que 

podem manipular para maior os valores cotados que serão empregados como critério de 

julgamento de suas propostas. 

 

Os quadros a seguir ilustram a situação descrita anteriormente.  

Quadro : Itens licitados por meio Pregão Presencial de nº 016/2017. 

ite

m 
Descrição do Equipamento 

Quant

. 

1 Arquivo em aço com 04 gavetas 81 

2 Cadeira de escritório executiva giratória na cor preta                                                     28 

3 Central de ar 9.000 BTU /Instalação a 2 metrros 42 

4 

Micro Computador: Core tm i 5 (3470S)(2.9GHzTurbo 

Boost2.0,4de SDRAM DDR3 a 1600MHz, Disco Rigido 

500GBSATA(7200RPM),GRAVCD/DVD(2),UBS2.0HDMI,V

GARJ-45ETHERNET10/100/1000)3tomadas de áudio, 

PCLex16(placa gráfica):1solt, Teclado UBS, Mouse UBS, 

MonitorE1914HBde18.5pol.Widescreen, Sistemap.Win10-

Original 

110 

5 Estante de Aço com 06 lugares 30 

6 Frigobar 120 litros horizontal 7 

7 Impressora Laser JET REF.CE658A 14 

8 

TV LED 42 - REF:HD24HZ-01VGA-02HDMI-ENT.Video 

Componentes-02 UBS-01 Entrada EF-01Entrada RF -01 Entrada 

RF TV Aberta 16 
        Fonte: Termo de referência do Pregão presencial nº 016/2017 

 

 



 

 

Quadro 2: Preços encontrados nas diversas fases do 

Pregão Presencial de nº 016/2017. 
Item Média dos 

Preços 

apurada na 

pesquisa de 

preços  

(R$) 

Valor 

Adjudicado 

(R$) 

Menor Preço 

apresentado 

(*) 

 (R$) 

Valor 

Adjudicado -  

Menor Preço 

apresentado 

(R$)  

Valor 

adjudicado 

/Menor Preço 

apresentado 

(%) 

Valor 

adjudicado -  

Média de 

preços apurada 

(R$) 

Valor 

adjudicado/ 

Média de 

preços apurada 

(%) 

1 
629,00 435,00 499,00 -64 -14,7% 194,33 -44,7% 

2 
626,00 265,00 274,00 -9 -3,4% 361,33 -136,4% 

3 
1.946,00 1.398,00 1.502,73 -104,73 -7,5% 548,33 -39,2% 

4 
3.979,00 3.178,50 3199,00 -20,5 -0,6% 800,83 -25,2% 

5 
227,00 149,00 172,00 -23 -15,4% 78,33 -52,6% 

6 
1.523,00 1.098,00 1252,50 -154,5 -14,1% 425,33 -38,7% 

7 
1.535,00 935,00 815,00 120 12,8% 600,00 -64,2% 

8 
3.089,00 1.698,00 2182,00 -484 -28,5% 1.391,67 -82,0% 

 Fonte: Elaboração a partir dos dados constantes do processo. 

(*) Menor preço apresentado, englobando a pesquisa inicial de preços e as propostas das licitantes, antes da fase 

de lances.  

 

No item 02 do Quadro acima, observa-se que a diferença entre o valor adjudicado e a média 

dos preços apurada na fase inicial do processo foi de mais de 130%. A diferença cai para 3%, 

no entanto, quando a referência para calcular a diferença para o valor adjudicado se dá não 

em relação à média do preço estimado do item, mas com o menor preço apresentado em todas 

as fases do processo. 

Tal prática pode, inclusive, levar a administração pública a realizar aquisições com preços 

acima da média real do mercado, como de fato pode ter acontecido no item 07 da mesma 

licitação, também ilustrado no Quadro (acima). Neste item, os preços de duas das três 

propostas pesquisadas para aferir a média dos preços de mercado foram tão elevados (R$ 

1.900,00 e R$ 1.890,00) que fizeram com que a média simples calculada para esse item, no 

valor de R$ 1.535,00, adotada como referência do preço do objeto a ser licitado, ficasse muito 

acima da terceira proposta pesquisada na fase inicial (R$ 815,00).  

Dessa forma, no item 07, embora o valor adjudicado tenha sido 64% menor do que a média 

pesquisada, gerando uma falsa impressão de economicidade nessa aquisição, o objeto ainda 

foi adquirido cerca de 13% acima do preço fornecido por uma das três empresas pesquisadas 

na fase inicial do processo.  

Atento a essa situação, o TCU já expediu decisão com recomendações para aprimorar as 

pesquisas de preços para elaboração de orçamento estimativo de preços: 

Acórdão 2816/2014-Plenário: 

É recomendável que a pesquisa de preços para a elaboração do orçamento estimativo da 

licitação não se restrinja a cotações realizadas junto a potenciais fornecedores, adotando-se, 

ainda, outras fontes como parâmetro, como contratações similares realizadas por outros 

órgãos ou entidades públicas, mídias e sítios eletrônicos especializados, portais oficiais de 

referenciamento de custos.  



 

 

 

c) Contrato assinado por licitante vencedor de  outro item da licitação 

Conforme se verifica pelas assinaturas dos contratos de nºs 133/2017 e 134/2017, firmados 

pela Prefeitura de Santarém, respectivamente, com os licitantes IVO S. ALVES – ME, CNPJ. 

Nº 08.902.854/0001-75, e PIAU Formulários – EPP, CNPJ nº 15.762.990/0001-72, para 

aquisição dos itens 06, 07 e 08 do Pregão presencial de nº 016/2017, há indícios de 

relacionamento entre os mesmos.  

O contrato de nº 133/2017, firmado com a empresa IVO S. ALVES – ME, para aquisição dos 

itens 07 (14 impressoras) e 08 (16 TV’s de LED), indica ter sido assinado pela empresa PIAU 

Formulários – EPP, vencedora do item 06 da mesma licitação, conforme mostram as 

assinaturas apostas aos contratos citados, constantes do Processo analisado.  

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 422/2018-GAP, de 25 de junho de 2018, a Prefeitura Municipal de 

Santarém/PA apresentou a seguinte manifestação: 

 

“a)Adoção da modalidade Pregão Presencial, sem qualquer justificativa para não 

utilização da modalidade eletrônica:  

Considerando que, a intermitência (oscilação) e suspensão constante no serviço de rede 

de dados em Santarém não permite a utilização da rede por várias horas seguidas, como 

é o caso de um pregão eletrônico.    

O péssimo serviço de internet oferecido pelo município de Santarém inviabiliza o 

processo de pregão eletrônico que depende de uma rede de internet eficiente, motivo 

pelo qual esta secretaria utilizou o processo de pregão presencial. Para afirmar tal fato, 

foi instaurado no município de Santarém pelo Ministério Público Federal um inquérito 

civil nº 1.23.002.000493/2013-31 com o objetivo de apurar eventual ato omissivo da 

Anatel quanto à fiscalização do serviço prestado pelas operadoras e provedoras de 

internet do município de Santarém, omissão esta que afeta a qualidade do serviço 

prestado na cidade. (Doc. anexo).  

Dessa forma, a não utilização do processo eletrônico ocorreu diante da falta de um 

suporte de rede de internet precário em Santarém, conforme documentos extraídos do 

inquérito Civil acima mencionado.  

Destacam-se os fatores:  

1) custos elevados;  

2) localização geográfica do Município de Santarém – Região Oeste do Pará, com 

grandes dificuldades de acesso a internet, mais precisamente devido à falta de garantia 

de uma banda mínima a ser alocada para a realização eficaz do certame, e que nos levam 

a fazer o questionamento. Qual o custo do processo de licitação na modalidade de 

pregão, em sua forma eletrônica, na prefeitura Municipal de Santarém?  



 

 

3) As normas que disciplinam as licitações públicas devem ser interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que informadas no edital e 

não comprometam o interesse da administração, o princípio da isonomia, a finalidade e 

a segurança da contratação. A modalidade de licitação é a forma específica de conduzir 

o procedimento licitatório, a partir de critérios definidos em lei. O valor estimado para 

contratação é o principal fator para escolha da modalidade de licitação, exceto quando 

se trata de pregão, que não está limitado a valores.   

4) A modalidade presencial é regulamentada pelo Decreto 3.555, de 2000. A 

modalidade eletrônica é regulamentada pelo Decreto 5.450, de 2005. Pelo que se vê, a 

utilização do pregão, na forma presencial, que utilizamos não é modalidade extinta e 

nem revogada, muito embora o emprego da modalidade pregão, preferencialmente na 

forma eletrônica, esteja previsto no art. 4º, § 1o do Decreto nº 5.504, de 2005.  

b) Falhas na transparência ativa:  

Em análise ao sítio eletrônico da Prefeitura de Santarém, foi consultado com TI 

(Tecnologia da Informação) da Prefeitura, onde o mesmo informou que existe um link 

 SITEANTIGO(http://www2.santarem.pa.gov.br/conteudo/index.php?item=82&fa=4&

cc=4), onde podem serem encontradas as informações tais imagens as seguir ilustram, 

onde podem ser encontrados os editais.  

 

Fig. Imagem do Sitio eletrônico atual, “Link 

Site Antigo”;  

 

 

 

 



 

 

 

Fig. 2: Imagem do Sitio eletrônico antigo, “Link 

Licitações”;  

 

 

 

1- Fig. 03: Imagem do Sitio eletrônico antigo, Link do 

“Pregão”.  

 

 

2- Situações especificas de cada processo licitatório analisado:  

Pregão Presencial de nº 008-2017  

O objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A FARMÁCIA BÁSICA, 

HIPERDIA, SAÚDE MENTAL E SAÚDE DA MULHER. Informo-vos que este 

Pregoeiro adotou modelo padrão de edital de Pregão Presencial de aquisição de 

medicamentos adotados pela Prefeitura. Informo ainda, que o referido processo foi 

submetido a Parecer Jurídico, que o Assessoria Jurídica, autorizou sem restrição a 

continuidade do processo, do mesmo modo o processo foi submetido ao Controle 



 

 

Interno do Município, para analise do Procedimento, não se manifestou contrario o 

processo, tão pouco para inclusão de novas obrigações contratuais.  

Pregão Presencial nº 022/2017.  

a) Itens do objeto licitado definidos de forma imprecisa e insuficientes.  

 O objeto é a aquisição de material de limpeza e higiene para secretaria de saúde e suas 

unidades de referência:   

Em comento aos itens (09, 14, 23, 32, 58, 59, 60, 61, 85, 86, 97, 110, 111, 115), 

podemos citar que houve um lapso por parte dos responsáveis pela elaboração dos 

setores requisitantes, e consequentemente pelo setor responsável pela confecção do 

Termo de Referência. Nesse sentido, o pregoeiro entendeu que os itens relacionados 

estavam de acordo com o que os setores haviam solicitados e que atenderiam as 

necessidades dos mesmos. Embora com falhas nas descritivas os itens licitados, 

observadas no relatório, os elencados produtos supriram as necessidades dos setores.  

b) Data de carta proposta de licitante anterior à Publicação do Edital.  

Ainda sobre o Pregão Presencial nº 022/2017, evidencia-se que a data da carta proposta 

da licitante Aumed Hospitalares LTDA ME, se apresenta datada de 05 de junho de 

2017, data anterior a abertura do processo. Porém, todas as demais concorrentes da 

mesma presente na sessão, disputaram em igualdade de condições e tiveram acesso a 

referida proposta, visitando através de assinatura. Em virtude disso, não houve nenhum 

questionamento quanto a data da proposta da referida licitante. Este pregoeiro em 

momento algum, restringiu a transparência do Processo, a empresa por sua vez 

equivocou-se na data da proposta e tal fato passou despercebido por este pregoeiro e 

por todos as demais empresas concorrentes. Informo ainda, que o referido processo foi 

submetido conforme Parecer Jurídico, que o Assessoria Jurídica, autorizou sem 

restrição a continuidade do processo, do mesmo modo o processo foi submetido ao 

Controle Interno do Município, para análise do Procedimento, não se manifestou 

contrário o processo, tão pouco para inclusão de novas obrigações contratuais.  

Pregão Presencial nº016/2017:  

Justificativas, quanto aos itens A, B, C   

a) Exigência de quantidade mínima de atestados. 

b) Necessidade de Aperfeiçoamento na formação dos preços de referência. 

c) Contrato Assinado por licitante vencedor de outro item da licitação.   

(Documento, a seguir) 



 

 

 

Fig. Resposta da prefeitura de Santarém para os itens a,b e 

c do Pregão Presencial nº 016/2017. 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

a)Adoção da modalidade Pregão Presencial, sem qualquer justificativa para não 

utilização da modalidade eletrônica:  

As razões expostas em sua manifestação pela Prefeitura de Santarém para a utilização do 

pregão na forma presencial não constam em nenhum dos processos licitatórios analisados 

listados neste achado de auditoria. A adoção dessa modalidade de licitação sem que tenha 

havido demonstração, nos autos, da inviabilidade da utilização da forma eletrônica, está em 

desacordo com o preceito contido no art. 4º, § 1º, do Decreto 5.450/2005, que regulamenta o 

pregão eletrônico.  

A justificativa apresentada no Ofício N° 422/2018-GAP, de 25/6/2018 (dificuldade no acesso 

à internet) não se mostra satisfatória, tendo em vista que, analisando-se a jurisprudência do 

TCU, conclui-se que o entendimento daquela Corte de Contas é no sentido de somente admitir 

o uso do pregão presencial quando restar demonstrada a impossibilidade de utilização de sua 

forma eletrônica (Acórdãos nº 1.099/2010 e nº 2.368/2010), situação não evidenciada pela 

Prefeitura de Santarém.  

 

Ademais, outros órgãos e entidades da administração pública, instalados na cidade de 

Santarém/PA e região, realizam certames licitatórios através do meio eletrônico há bastante 

tempo, a exemplo da Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária – INCRA-SR e da Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA, que 

executam Pregões Eletrônicos desde 2006 e 2010, respectivamente 



 

 

 

b) Falhas na transparência ativa:  

Em consulta ao link informado pela Prefeitura de Santarém ratificamos a afirmação no sentido 

de que a entidade não está cumprindo com todos os preceitos da Lei de Acesso à informação, 

de nº 12.527/2011, no sentido de providenciar a publicação de todos os editais e resultados, 

bem como de todos os contratos celebrados no portal da transparência do município, conforme 

preceitua o Art. 8º, § 1º, IV do referido diploma legal. Dos Processos licitatórios, apenas para 

o Pregão Presencial de nº 046/2017, consta o Edital de Licitação. Para os demais processos 

analisados, não há qualquer informação no link 

http://www.santarem.pa.gov.br/subportal_licitacoes.asp, bem como no 

SITEANTIGO(http://www2.santarem.pa.gov.br/conteudo/index.php?item=82&fa=4&cc=4, 

disponíveis no sítio eletrônico da Prefeitura de Santarém. 

 

2- Situações especificas de cada processo licitatório analisado:  

Pregão Presencial de nº 008-2017  

a) Ausência de condições específicas relativas à compra de medicamentos 

O fato do processo ter sido analisado pelas instâncias de controle do município não redime a 

falha apontada pela CGU. Para garantir eficiência e qualidade no processo de aquisição de 

medicamentos por parte dos entes públicos, a Organização Mundial de Saúde elaborou 

diversos estudos para orientar os gestores municipais2 quanto à adequação da Assistência 

Farmacêutica ao modelo descentralizado de gestão em saúde vigente no país, os quais foram 

compilados e que contém orientações relacionadas ao funcionamento do sistema único de 

saúde,  o gerenciamento da Assistência Farmacêutica, seleção, programação, aquisição de 

medicamentos, etc . Tais orientações passaram a servir de referência para as prefeituras em 

todo o processo de gerenciamento da assistência farmacêutica municipal. 

 

Pregão Presencial nº 022/2017.  

c) Itens do objeto licitado definidos de forma imprecisa e insuficientes.  

  

A Prefeitura de Santarém, em sua manifestação, admite a falha apontada. Ressalta-se que a 

definição imprecisa e insuficiente do objeto da licitação impossibilita a verificação e a 

adequação das propostas as necessidades da Administração Pública e ao que se pretende 

contratar. Ademais, é condição de legitimidade da licitação sem a qual se torna inviável a 

formulação das ofertas, bem como o seu julgamento, impedindo a continuidade do 

procedimento licitatório.  

 

d) Data de carta proposta de licitante anterior à Publicação do Edital.  

                                                 
2  www.opas. org. br/medicamentos 

http://www.santarem.pa.gov.br/subportal_licitacoes.asp
http://www2.santarem.pa.gov.br/conteudo/index.php?item=82&fa=4&cc=4


 

 

A justificativa apresentada pela Prefeitura de Santarém não apresenta fatos novos, tampouco 

esclarece a situação. O fato do processo ter sido analisado pelas instâncias de controle do 

município não redime a falha apontada pela CGU. Pelo contrário, evidencia a necessidade de 

aperfeiçoamento dos controles internos do município, motivo pelo qual mantém-se a 

constatação no sentido de que houve falha no processo em comento.  

 

Pegão Presencial nº 016/2017: Aquisição de materiais permanentes para atender as 18 UB’S 

(UBS) cadastradas no Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção 

Básica - PMAQ. 

a) Exigência de quantidade mínima de atestados 

Com relação ao ítem “a”, relativo a falhas apontadas no Pregão Presencial nº 016/2017, quanto 

a exigência de quantidade mínima de atestados, tecemos os seguintes comentários: 

O § 1 do Art. 3 da Lei nº 8.666/93, veda aos agentes públicos “admitir, prever, incluir ou 

tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou 

frustrem o seu caráter competitivo”.  

A exigência de dois ou mais atestados de capacitação técnica, como observado no pregão em 

análise, além de não encontrar respaldo legal, tem sido objeto de decisões do TCU no sentido 

de que os órgãos e entidades não façam tal exigência, como forma de evitar o direcionamento 

ou restrição a competitividades dos processos.3 

Dessa forma, o estabelecimento de uma quantidade mínima de atestados fere o princípio da 

isonomia, uma vez que desiguala concorrentes que apresentam as mesmas condições de 

qualificação técnica. Tal exigência deve ser adotada apenas em caráter excepcional, quando 

assim exigir o objeto licitado e não comprometer à competitividade do procedimento 

licitatório, devendo estar devidamente justificada no processo. 

b) Necessidade de Aperfeiçoamento na formação dos preços de referência. 

A Prefeitura de Santarém não apresentou justificativas para este ponto. 

 

c) Contrato Assinado por licitante vencedor de outro item da licitação.   

A Prefeitura de Santarém não apresentou justificativas para este ponto. 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.7. Ausência de estrutura física necessária e de medicamentos suficientes para 

funcionamento das Unidades Básicas de Saúde - UBS com vistas ao atendimento 

adequado da população. 
 

                                                 
3 Acórdãos 1.780/2009-Plenário e 1.258/2010-2ª Câmara. 

 



 

 

Fato 
 

Em inspeção física e entrevistas realizadas em 08 Unidades Básicas de Saúde - UBS (Maicá, 

Diamantino, Floresta, Jaderlândia, Maracanã e Santarenzinho, Tropical e Cipoal), se verificou 

as seguintes ocorrências: 

I - Ausência dos itens abaixo relacionados, exigidos pelo Manual de Estrutura Física das 

Unidades Básicas de Saúde – UBS. 

 

a) UBS Visitada: Maracanã           

b) Data da Visita: 26/04/2018              

c) Hora: 14:30h 

 

Das seis UBS visitadas, a UBS do Maracanã, inaugurada em 2010, é a que apresenta maiores 

problemas de infraestrutura. Foram identificados os seguintes problemas nessa UBS: 

1. Área da recepção/arquivo de prontuários, destinada à informação, registro, 

agendamento e encaminhamento dos pacientes, apresenta dimensões muito reduzidas, 

fazendo com que diversos registros de pacientes precisem ser mantidos fora dos 

armários, no chão do espaço; 

2. Sala destinada a realização de vacinas funcionando, de forma improvisada, na sala de 

curativos; 

3. Equipamento de autoclave encontra-se com defeito, motivo pelo qual não há 

atendimento odontológico desde fevereiro de 2018; 

4. Sinalização deficiente e sem identificação das salas; 

5. Local destinado ao armazenamento e guarda dos medicamentos inadequado, 

apresentando infiltrações e sem acesso ao público; 

6. Ausência de local para realizar a triagem dos pacientes; 

 

 



 

 

Foto: Local de guarda dos medicamentos, 

com infiltrações e sem estrutura adequada, 

na UBS do Maracanã – 26/04/2018 

Foto : Fichas dos pacientes no chão da 

recepção da UBSF do Bairro do 

Maracanã, , na UBS do Maracanã - 

26/04/2018 

 

UBS Visitada: DIAMANTINO            

Data da Visita: 24/04/2018              

Hora: 10:00h 

A UBS, inaugurada em 2011, apresenta-se, de forma geral, com infra-estrutura deficiente, 

apresentando alguns equipamentos em estado precário de conservação.  

 

Foto: Balança para pesagem de crianças 

sem funcionar, na UBS Diamantino  – 

24/04/2018 

 

Os banheiros destinados ao uso dos pacientes encontravam-se interditados. Não havia 

atendimento médico no momento da visita. 

 

UBS Visitada: FLORESTA           

Data da Visita: 24/04/2018              

Hora: 11:00h 

A UBS, inaugurada em 2012, apresenta-se, de forma geral, com infraestrutura razoável, com 

equipamentos para uso odontológico em estado precário de conservação. Dos três consultórios 

odontológicos existentes na UBS, apenas um encontrava-se em condições de uso. Um dos 

consultórios encontra-se em péssimas condições de conservação, apresentando infiltrações no 

teto e nas paredes. Neste consultório, a cadeira odontológica não funciona e o piso encontrava-

se alagado em função de goteiras existentes no teto do consultório, conforme registro 

fotográfico a seguir. 

 

 



 

 

 

 

Foto: cadeira odontológica sem funcionar, 

na UBS da Floresta  – 24/04/2018 

Foto : Infiltrações e goteiras na UBS 

Floresta - 24/04/2018 

 

 

Não havia atendimento médico no momento da visita à Unidade Básica de Saúde.  

 

II – Falta de Médicos e de medicamentos básicos nas Unidades Básicas de Saúde: 

 

 1. A UBS Floresta possui três equipes da Estratégia Saúde da Família. A equipe nº 01, se 

encontra incompleta, pois está sem médico, contrariando as disposições da Portaria GM/MS 

nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, que aprovou a Política Nacional da Atenção Básica, que 

estabelece na composição das equipes de Saúde da Família a existência de pelos menos um 

médico generalista ou especialista em Saúde da Família; 

2. Em todas as UBS visitadas foi constatada a falta de medicamentos básicos tais como:  

paracetamol, novalgina, azitromicina, etc, conforme se verifica, nas fotos das estantes onde 

são guardados os medicamentos, dentre outras, das UBS Maracanã e Santarenzinho. a seguir: 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A falta de medicamentos nas Unidades de Saúde, contraria as disposições contidas na Portaria 

MS/GM nº 3.916, de outubro de 1998, que aprovou a Política Nacional de Medicamentos e 

atribui no item 5.4 a seguinte responsabilidade ao gestor municipal: 

Item 5.4 – “Assegurar o suprimento dos medicamentos destinados à atenção básica à saúde 

de sua população, integrando sua programação à do estado, visando garantir o 

abastecimento de forma permanente e oportuna”.   
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 422/2018-GAP, de 25 de junho de 2018, a Prefeitura Municipal de 

Santarém/PA apresentou a seguinte manifestação: 

 

UBS MARACANA:   

1. Informamos que a Unidade de Saúde recebeu nas datas 15/05/18 e 29/05/18, 05 unidades 

de arquivos em aço com 04 gavetas, totalizando 10 unidades, onde adequou-se e houve 

condições de organizar e armazenar os prontuários dos pacientes cadastrados naquela 

UBS. Fotos e termos de recebimento, a seguir.  

  

 

 

 
 

 

Foto -Farmácia da UBS Maracanã 

 Santarém-PA 24.04.2018. 
Foto - Farmácia da UBS 

Santarenzinho. 

 Santarém/PA 24.04.2018 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

2. Informamos que a sala de vacina foi transferida para a sala onde funcionava a 

sala de procedimento, porém, ela é exclusiva para vacinação, não havendo nenhum outro 

procedimento realizado, e que atende as necessidades do serviço.  

  

  

  

3. Informamos que o aparelho de autoclave já está sendo utilizado normalmente no serviço, 

após ter passado por manutenção. Documento da realização de manutenção, a seguir:  



 

 

  

4. Informamos que a coordenação estará providenciando as placas identificadoras para a 

unidade de saúde.  

5. Informamos que a equipe de engenharia e manutenção estará realizando os reparos e 

adequações necessárias na Farmácia da UBS e no espaço onde ocorre a triagem dos 

pacientes. (Relatório abaixo).  

 

 

 



 

 

• UBS DIAMANTINO:  

1. Informamos que a UBS estará recebendo equipamentos novos necessários para o bom 

atendimento aos pacientes e trabalho dos funcionários.  

2. Informamos que a equipe de manutenção já realizou a vista in loco e já agendou a manutenção 

e reparo dos banheiros dos usuários em caráter de urgência, pois dependem da liberação da 

licitação de material de construção realizado pata atender este fim.  

3. Informamos que a UBS conta com 02 Equipes de Saúde da Família e que atualmente dispõe 

de 02 profissionais médicos de acordo com o que rege a Política Nacional da Atenção Básica, 

sendo eles: ESF 1: Dra. A. C. S. S. e ESF 2:  Dr. R. N. F..  

  

  

• UBS FLORESTA:  

1. Informamos que a equipe de engenharia e manutenção já realizou visita na UBS e já está 

agendada a manutenção e reparos dos consultórios odontológicos da UBS, de acordo com o 

relatório (Anexo, a seguir).  

 

 

2. Informamos que a UBS Floresta conta com 03 Equipes de Saúde da Família e que 

atualmente dispõe de 03 profissionais médicos de acordo o que rege a Política Nacional 

da Atenção Básica, sendo eles: ESF 1:  Drº. F. P. A. da S.; ESF 2: Drª. M. de F. S., ESF 

3: Drº P. W. do A. R.  



 

 

3. Informamos que a Secretaria de Saúde está finalizando o Processo Licitatório de 

Medicamentos e Insumos da Atenção Básica e com isso tão logo haverá a regularização 

do fornecimento de medicamentos e insumos nas UBS, assegurando assim de forma 

permanente e oportuna a população. Documento da reserva orçamentária (anexos a 

seguir).  



 

 



 

 



 

 

. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A Prefeitura Municipal de Santarém, em sua manifestação, ratifica os problemas de 

infraestrutura das UBS visitadas, e informa que está realizando inspeções in loco a fim de 

providenciar as manutenções e reparos necessários para que as Unidades Básicas de Saúde 

possam funcionar adequadamente. No entanto, apesar de informar que realizará as adequações 

necessárias, até o momento foram realizadas melhorias parciais apenas na UBS do 

Diamantino.  

Ressalte-se, ainda, que como as inspeções in loco realizadas pela equipe da CGU se deram 

por amostragem aleatória não probabilística, dada a impossibilidade de se realizar 

fiscalizações em todas as Unidades de Saúde, dentro do escopo do Programa de fiscalização 

da CGU, não é possível realizar inferências sobre a situação de toda a rede de assistência 

básica do Município.  

Dessa forma, faz-se necessário realizar levantamento, por parte da Prefeitura de Santarém, 

com o devido acompanhamento por parte do Conselho de Municipal de Saúde de Santarém, 

em toda a rede de assistência básica do Município a fim de providenciar um planejamento  das 

adequações necessárias, com o objetivo de atender ao que preconiza a Portaria do Ministério 

da Saúde nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, e o manual de estrutura física das Unidades 



 

 

Básicas de Saúde do Departamento de Atenção Básica - DAB da Secretaria de Atenção à 

Saúde - SAS do Ministério da Saúde – MS. 

No tocante à falta de médico, o Gestor Municipal informa que as três equipes da Estratégia 

Saúde da Família- ESF da UBS Floresta dispõem de médicos, entretanto, não encaminhou 

documentos comprobatórios de que a ESF 01 já esteja com o atendimento médico 

normalizado.  Em consulta ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES, 

verificou-se que os profissionais informados na manifestação se encontram registrados na 

Ficha de Estabelecimento e Identificação da UBS nesse Cadastro, porém não comprova que 

os mesmos se encontram em efetivo exercício na UBS atendendo a população. 

Quanto à falta de medicamentos, as providências informadas para regularização são 

adequadas, porém são intempestivas, pois o procedimento licitatório deveria ter sido 

instaurado com mais antecedência antes do término do estoque de medicamentos. 

Assim sendo, as providências adotadas informadas na manifestação não saneiam 

completamente as falhas apontadas em face da não comprovação da regularidade do 

atendimento médico e a continuidade da falta de medicamentos visto a não conclusão da 

licitação. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

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 órgãos de defesa do Estado.  

 

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

do Programa/Ação fiscalizado: 

 

- Falta de apresentação do Plano Municipal de Saúde vigente e do Relatório de Gestão 

referente ao exercício de 2017; 

- Restrição à competitividade na licitação Pregão Presencial nº 39/2017; 

- Pagamento por equipamentos não entregues, no valor de R$ 58.716,00; 

- Impropriedades nos processos licitatórios; e 

- Ausência de estrutura física necessária e de medicamentos suficientes para funcionamento 

das Unidades Básicas de Saúde - UBS com vistas ao atendimento adequado da população. 
 

 



 

 

Ordem de Serviço: 201800563 

Município/UF: Santarém/PA 

Órgão: MINISTERIO DAS CIDADES 

Instrumento de Transferência: Convênio - 803658 

Unidade Examinada: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM  

Montante de Recursos Financeiros: R$ 1.336.827,58 

 

1. Introdução 

 

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

Fiscalização de Entes Federados - FEF, desenvolvida na Prefeitura Municipal de 

Santarém/PA, com o objetivo de avaliar o Programa de Aceleração do Crescimento, com a 

denominação original de Execução de Ações Relativas ao MCIDADES Saneamento Básico – 

Abastecimento de Água. 

 

A fiscalização teve como objetivo analisar o uso de recursos públicos inerentes ao Contrato de 

Repasse nº 803658/2014 (Processo nº 2653.1.018.444-62/2014/MC/Caixa), celebrado entre a 

Caixa Econômica Federal - CEF (CNPJ/MF: 00.360.305/0001-04), e o Município de 

Santarém/PA (CNPJ/MF: 05.182.233/0001-76). 

 

O objeto do Termo de Compromisso refere-se à implantação de dois microssistemas de 

abastecimento de água nas localidades de Tabocal e Jacamim, no valor de R$ 1.301.130,43, 

sendo R$ 1.185.400,00 da parte da União e R$ 115.730,43 como contrapartida do município. 

Entretanto, com o valor financeiro proposto para a efetuação dos trabalhos de Ação Social, no 

valor de R$ 35.697,15, o valor total passou a ser R$ 1.336.827,58. 

 

No Contrato de Repasse, seu objeto tem a seguinte descrição: 

 

“Implantação de 2 (dois) sistemas de abastecimento de água potável nas comunidades de 

Tabocal (com ligação para 500 famílias) e Jacamim (com ligação para 500 famílias), 

objetivando gerar um total de 1000 ligações, novas, de água potável, atendendo a uma 

população de, aproximadamente, 4.400 habitantes. ” 

 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 16 a 28 de abril de 2018, sobre a 

aplicação de recursos federais do Programa/Ação 17512206810SC0015 – Saneamento 

Básico/Apoio à Implantação, ampliação ou Melhorias em Sistemas de Abastecimento de Água 

em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Municípios Integrantes de 

regiões Metropolitanas ou de regiões Integradas de Desenvolvimento, no município de 

Santarém/PA. 

 

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, 

medição de serviços, em confronto com o projeto padrão, e registros fotográficos.  

 

A análise documental do termo de compromisso foi realizada a partir de documentação cedida 

pela Prefeitura Municipal de Santarém/PA. 

 



 

 

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

por meio do Ofício nº 5238/2018/Regional/PA-CGU, de 20/03/2018, e a Solicitação de 

Fiscalização Prévia. 

 

. 

2. Resultados dos Exames 

 

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

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

monitoramento a ser realizada por este Ministério. 

2.1 Parte 1 

 

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

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

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

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

da União. 

2.1.1. Informações sobre o Contrato de Repasse nº 803658-2014 
 

Fato 
 

O Contrato de Repasse nº 803658/2014 (Processo nº 2653.1.018.444-62/2014) foi celebrado 

entre o Município de Santarém/PA e o Ministério das Cidades, representado no ato pela Caixa 

Econômica Federal, em conformidade com os requisitos do Decreto 93.872, de 23 de 

dezembro de 1986, e suas alterações, Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, e suas 

alterações, Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 507, de 24 de novembro de 2011, 

Diretrizes Orçamentárias vigente, Diretrizes Operacionais do Concedente para o exercício, 

Contrato de Prestação de Serviços (CPS), firmado entre o Concedente e a Caixa Econômica 

Federal e demais normas que regulamentam a espécie, às quais os contratantes se sujeitam. 

 

Objeto do Convênio. 

 

Especificamente, o objeto do contrato de repasse é a implantação de dois sistemas de 

abastecimento de água potável nas comunidades de Tabocal e Jacamim, pertencentes ao 

município de Santarém/PA, com previsão de efetuação de mil novas ligações residenciais (500 

ligações em cada comunidade) para o atendimento a uma população estimada em 4.400 

habitantes. 

 

Recursos Financeiros e Bens e Serviços Economicamente Mensuráveis. 

 

Os recursos financeiros têm o valor total de R$ 1.301.130,43, sendo o repasse do Concedente 

no valor de R$ 1.185.400,00 e R$ 115.730,43, como contrapartida do Convenente, conforme 

o termo de contrato de repasse.  

 



 

 

Entretanto, com o valor financeiro proposto para a efetuação dos trabalhos de Ação Social, no 

valor de R$ 35.697,15, o valor total passou a ser R$ 1.336.827,58. 

 

Vigência do Convênio. 

 

O contrato de repasse e seus anexos foram assinados em 16 de junho de 2014 e teve sua 

vigência original estabelecida para a data de 07 de março de 2016. Entretanto, sofreu 

aditamentos de prazo, num total de 1.029 dias, conforme discrimina o Ofício nº 

0290/2018/GIGOV/BE, de 24 de abril 2018. Atualmente sua vigência está prevista para 

encerrar no dia 31 de dezembro de 2018. A planilha que segue discrimina os aditivos de prazo 

que sofreu o contrato de repasse. 

 
Quadro - Aditamentos de prazo para o Contrato de Repasse nº 803658/2014. 

 
Nº Data do Termo 

Aditivo 

Publicação 

no DOU 

Data da 

Vigência 

Prorrogação 

(dia) 

Observações 

--//-- --//-- --//-- 07/03/2016 --//--  

1 23/02/2016 25/02/2016 31/12/2016 299  

2 03/11/2016 07/11/2016 31/12/2017  

181 

Ex-Ofício – Decreto nº 

8.915/2016, reduziu a 

vigência de 31/12/2017 

para 30/06/2017. 

 

3 

 

 

09/12/2016 

 

13/12/2016 

 

30/06/2017 

4 26/05/2017 30/05/2017 30/12/2017 183  

5 19/12/2017 28/12/2017 31/12/2018 366  

TOTAL 1.029  

Fonte: Ofício nº 290/2018/GIGOV/BE 

 

No momento da fiscalização, as obras do microssistema encontravam-se suspensas, em 

processo de reprogramação, junto à Caixa Econômica Federal. 

 

 

  
##/Fato## 

2.1.2. Falha na instrução processual da Tomada de Preços nº 002-2016. 
 

Fato 
 

Verificou-se que a Tomada de Preços nº 002/2016/PMS/NGO não foi formalizada em 

conformidade com os requisitos obrigatórios atinentes a um processo administrativo 

devidamente autuado, protocolado e numerado, como enunciado no art. 38 da Lei nº 8.666/93. 

 

No caso em questão, falta a numeração sequencial das páginas do 3º Volume que compõe o 

processo. A numeração verifica-se sequencial até a página 614. O restante da pasta é composto 

de termos aditivos ao Contrato n° 002/2016/NGO, indo até o 8º Termo Aditivo, contendo mais 

101 páginas sem numeração. 

 

O art. 38 da Lei 8.666/1993 menciona que o procedimento da licitação será iniciado com a 

abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo 

a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, 

e ao qual serão juntados oportunamente outros demais documentos que se façam necessários 

e exigidos. 

 



 

 

Além disso, a Lei nº 9.784/99 também dispõe que nos processos administrativos serão 

observados, entre outros, os critérios de autuação conforme a lei e o direito (art. 2º, I) e que o 

processo deverá ter suas páginas numeradas sequencialmente e rubricadas (art.22, §4º) 

 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Em manifestação à análise do Relatório Preliminar, Processo nº 00213.100084/2018-12, 

realizada pela Prefeitura Municipal de Santarém/PA, e encaminhada por meio do Ofício nº 

421/GAB/PMS, de 25 de junho de 2018, a Administração Municipal pronunciou-se nos 

seguintes termos: 

 

“O processo licitatório encontra-se devidamente autuado, protocolado e numerado nos 

volumes decorrentes da Contratação, procedimentos ocorridos nos documentos decorrentes 

desde abertura do processo página 001 no volume 001 a 614 no volume 003. No caso do 

volume 003, página 614 fechou a parte de contratação. A sequência refere-se a Termos 

Aditivos de prorrogação dos prazos, tendo em vista ser procedimentos único para cada aditivo.  

 

E que por tratar-se de uma situação formal, que pode ser suprida em qualquer 

momento, inclusive agora considerando que se trata de situação que não macula os princípios 

inerentes a licitação, consignados no art. 3º da Lei 8.666/93, tratando-se de mera formalidade, 

sanável e sem qualquer prejuízo ao certame, reconhecemos a ocorrência do lapso, fato que, 

por si só, não enseja uma condenação, pois na sistemática processual brasileira, existem 

situações que afastam a culpabilidade. Diferente seria, afirma em sentido contrário do óbvio. 

A este fato se acresce, a possibilidade da Administração Pública corrigir os seus atos a 

qualquer momento, como homenagem ao seu autocontrole, fato que, devidamente justificado, 

poderia ser procedido nesta fase, considerando a absoluta ausência de prejuízo a si própria, a 

terceiro e ao processo de licitação. Aliás, percebido essa omissão, estamos fazendo a 

sequência numeração a partir de 615 e que junta-se no momento. 

 

Repita-se, estamos diante de uma situação sanável e, nesta oportunidade, pugnamos 

que assim seja reconhecida.” 
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Análise do Controle Interno 
 

Em suas argumentações a Prefeitura Municipal de Santarém/PA reconhece a ocorrência do 

lapso de observância à necessidade de proceder a numeração sequencial das folhas do 

processo da Tomada de Preços nº 002/2016/PMS/NGO, a qual considera uma mera 

formalidade. Alega em sua defesa a baixa gravidade da ocorrência, e que sua ocorrência não 

teria causado nenhum prejuízo ao certame licitatório. 

 

Apesar de o fato não ter causado prejuízo aos procedimentos da licitação citada, entretanto, é 

uma exigência, prevista em lei, que se cobra das entidades do setor público e que deve ser 

observada sempre que se elaborar um processo de licitação, ou mesmo qualquer outro 

processo que se faça necessário para consumar seus atos administrativos. 
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2.1.3. Adoção de condições restritivas à competitividade no edital de licitação da TP 

002/2016-NGO. 
 

Fato 
 

A Tomada de Preços nº 002/2016/NGO teve sua publicação efetuada no Diário Oficial da 

União nº 14, Seção 3, de 21 de janeiro de 2016, pág. 191, na IOEPA – Imprensa Oficial do 

Estado do Pará nº 33053, de 21 janeiro de 2016, pág. 56, no jornal Diário do Pará, Caderno 

B8 - Economia, de 21 janeiro de 2016, na internet, no site, e no quadro de avisos da Prefeitura 

Municipal de Santarém/PA.  

 

O dia da abertura da licitação ficou registrado como sendo a data de 12 de fevereiro de 2016, 

às 10:00h. O prazo entre a data da publicação e o dia da abertura da licitação ficou em 23 dias, 

cumprindo a exigência da Lei 8.666/1993, que exige o mínimo de 15 dias. 

 

A Visita Técnica, de acordo com o item 5.5.4 do edital, ficou marcada para o dia 05 de 

fevereiro de 2016, às 10:00h, em data única.  

 

“5.5.4 – A visita técnica coletiva será realizada no dia abaixo indicado, e será acompanhada 

pelo Engenheiro designado pelo NGO, que certificará a visita, expedindo o necessário 

Atestado de Visita e informações técnicas. Esse atestado será Juntado à Documentação de 

Habilitação, nos termos do inciso III do Artigo 30, da Lei 8.666/93 de 21/06/93. Quaisquer 

informações quanto às visitas poderão ser obtidas junto ao NLCC/NGO. A visita deverá ser 

agendada com antecedência de no mínimo três dias. 

Data: 05 de fevereiro de 2016 – 10:00h.” 

 

Portanto, a data limite para uma empresa, interessada em participar da visita técnica, fazer o 

agendamento é o dia 03 de fevereiro de 2016. Isto significa que a data máxima para uma 

empresa retirar o edital é o dia 02 de fevereiro de 2016. Dessa forma, o prazo para as empresas 

retirarem o edital ficou reduzido a 13 dias, pois a data da publicação do edital no Diário Oficial 

da União foi em 21 de janeiro de 2016. 

 

Conforme a alínea “a”, do item 5.5.4: 

 

“a) O não comparecimento nessas datas e horários combinados, implica na não emissão do 

Atestado.” 

 

O edital, portanto, fixa que a visita técnica ocorrerá em um único dia e frisa que o não 

comparecimento “nessas datas e horários combinados”, implicará na não emissão do 

atestado de visita técnica. Apesar das referências à data e ao horário estarem no plural, 

entretanto, no edital, há um único dia e horário marcado para a realização da visita técnica.  

 

Por fim, a Administração Municipal se exime de qualquer prejuízo que alguma empresa 

licitante possa alegar, conforme registro no item 5.5.6 do edital. 

 

“5.5.6 O Licitador não levará em consideração reivindicações posteriores relacionadas com 

dados ou informações que a Licitante deveria ter obtido na visita técnica.” 



 

 

 

Portanto, o Edital da Tomada de Preços nº 002/2016 não descumpriu os prazos mínimos 

estabelecidos no art. 21, §2º, inciso III, da Lei 8.666 de 1993, estabelecendo um prazo de 23 

dias entre a publicação do edital e data de abertura da licitação. Entretanto, limitou a retirada 

do edital pelas empresas interessadas a um prazo de treze dias, apenas, tornando o prazo de 

23 dias ineficaz, já que, após a data de 05 de fevereiro de 2016, não haveria nova data de visita 

para a(s) empresa(s) que vier(em) a obter o edital, após a data fixada no Edital. 
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Manifestação da Unidade Examinada 
 

Em manifestação à análise do Relatório Preliminar, Processo nº 00213.100084/2018-12, 

realizada pela Prefeitura Municipal de Santarém/PA, e encaminhada por meio do Ofício nº 

421/GAB/PMS, de 25 de junho de 2018, a Administração Municipal pronunciou-se nos 

seguintes termos: 

 

“A pretensa limitação para as empresas interessadas, não objeto de impugnação ou 

esclarecimentos, portanto, sendo uma questão superada, aliás, não e demais lembrarmos que 

a visita técnica é um meio de os interessados tomarem conhecimento da área e demais 

informações técnicas e que em momento algum esta explicito obrigatório. Apenas a 

administração determina uma data para disponibilizar um representante da administração 

pública, conhecedor do projeto e das áreas para passar todas as informações a quem se mostrar 

interessado, conforme prevê o Edital: 

 

"5.5.3 Apresentação do atestado de visita técnica expedida pelo Licitador em nome do 

responsável técnico da empresa licitante, declarando que o mesmo visitou o Local, onde serão 

executados os serviços, objeto da presente licitação, de que tomou conhecimento de todos os 

aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução dos mesmos, para 

cumprimento das obrigações contratuais: 

 

a) As empresas interessadas, por meio de um representante, deverão procurar a 

engenharia do NGO com documentação que comprove a responsabilidade técnica e 

agendar a visita. 

 

5.5.4 - A visita técnica coletiva será realizada no dia abaixo indicado, e será acompanhada 

pelo Engenheiro designado pelo NGO, que certificará a visita, expedindo o necessário 

Atestado de Visita e informações técnicas. Esse atestado será Juntado à Documentação de 

Habilitação, nos termos do inciso 111 do Artigo 30, da Lei 8.666/93 de 21/06/93. Quaisquer 

informações quanto às visitas poderão ser obtidas junto ao NLCC/NGO. A visita deverá ser 

agendada com antecedência de no mínimo três dias.  

 

No caso em que a empresa não tenha interesse em fazer a visita na data prevista no edital, 

pode ter acesso as áreas, sem a supervisão de um representante da administração. Tal 

procedimento visa reduzir custos de tempo e recursos do erário público. Estando previsto no 

item 5.5.5:  

 

“A Licitante e qualquer de seus empregados ou agentes serão autorizados pelo Licitador 

a acessar os locais das obras com a finalidade de proceder à visita e inspeção, mas só sob 

expressa condição de que a Licitante, seus empregados ou agentes, isentarão e indenizarão o 



 

 

Licitador, seus empregados ou agentes de toda a responsabilidade decorrente dessa visita. A 

Licitante será responsável por danos pessoais (fatais ou não), perdas ou prejuízos materiais e 

qualquer outra perda, dano, custos e despesas causados, em razão da visita técnica". 

 

Para todos os efeitos, pode-se afirmar que a visita técnica não é vital para afastar o licitante 

que não comparece para o seu ato, inclusive sendo dispensado para os licitantes que não 

comparecer, sendo apenas lhe repassado o ônus por eventual oferta de proposta que possa não 

atender aos termos do objeto do ajuste. 

 

Acerca da finalidade da realização de visita técnica -também chamada de visita prévia - o 

Tribunal de Contas da União, no Acórdão n°4.968/2011 - Segunda Câmara, assim se 

manifestou: 

 

A visita de vistoria tem por objetivo dar à Entidade a certeza e a 

comprovação de que todos os licitantes conhecem integralmente o objeto 

da licitação e, via de consequência, que suas propostas de preços possam 

refletir com exatidão a sua plena execução, evitando-se frituras alegações 

de desconhecimento das características dos bens licitados, resguardando a 

Entidade de possíveis inexecuções contratuais. 11.1.3.2. Portanto, a 

finalidade da introdução da fase de vistoria prévia no edital é propiciar ao 

proponente o exame, a conferência e a constatação prévia de todos os 

detalhes e características técnicas do objeto, para que o mesmo tome 

conhecimento de tudo aquilo que possa, de alguma forma, influir sobre o 

custo, preparação da proposta e execução do objeto. 

 

Porém, é preciso reconhecer que a referida exigência limita o universo de competidores, 

uma vez que acarreta ônus excessivo aos interessados que se encontram em localidades 

distantes do local estipulado para o cumprimento do objeto. Em virtude disso, para que a visita 

técnica seja legal, é imprescindível a demonstração da indispensabilidade de sua realização 

para a perfeita execução do contrato. 

 

Assim, embora se pense em conhecimento pleno do licitante, não se visualiza como 

questão vital, tanto é verdade que o interessado não fica vedada a participação, mesmo que 

não tenha realizada a visita técnica, consoante entendimento já pacificado em nossos 

Sodalícios. 

 

Não e demais lembrarmos, que o relatório esclarece que o edital não descumpriu os prazos 

mínimos estabelecidos no art. 21 § 20, inciso III, da Lei 8666/93. O edital ficou 

disponibilizado no site da PMS www.santarem.pa.gov.br e no caso após a visita a empresa 

que mostrasse interessada e retirasse o edital do site, poderia fazer acessar os locais das obras. 

Não houve restrição. 

 

Palmar, então, que estamos diante de uma situação que em momento algum causou 

qualquer macula ao objeto, cautelas, forma de execução e despesas a serem realizadas, 

devendo ser considerada com evento acessório, dispensável, que não influi no resultado de 

todo o objetivo da administração, devendo ser relevada a suposta pendência apontada, por 

inocorrer ofensa a princípios inerentes a Administração Pública.” 
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Análise do Controle Interno 
 

A Prefeitura Municipal de Santarém/PA discorda da afirmação de que o Edital contenha 

restrição à participação de empresas na Tomada de Preços nº 002/2016/NGO. Afirma em sua 

manifestação que: 

a) “...a visita técnica é um meio de os interessados tomarem conhecimento da área e 

demais informações técnicas e que em momento algum esta explicito obrigatório.” 

 

b) “Apenas a administração determina uma data para disponibilizar um representante 

da administração pública, conhecedor do projeto e das áreas para passar todas as 

informações a quem se mostrar interessado, conforme prevê o Edital.” 

 

c) “Para todos os efeitos, pode-se afirmar que a visita técnica não é vital para afastar o 

licitante que não comparece para o seu ato, inclusive sendo dispensado para os 

licitantes que não comparecer, sendo apenas lhe repassado o ônus por eventual oferta 

de proposta que possa não atender aos termos do objeto do ajuste.” 

Portanto, a Administração Municipal afirma que o Edital não explicita que a visita técnica 

seja obrigatória e que apenas marcou uma data para uma visita técnica coletiva para que uma 

pessoa conhecedora do projeto pudesse repassar todas as informações necessárias, relativas 

ao projeto, que possam subsidiar a elaboração da proposta orçamentária. Também afirma que 

a visita técnica (Atestado de Visita Técnica) é dispensada para os licitantes que não 

comparecer ao seu ato. 

 

De acordo com a interpretação literal do item 5.5.4 do Edital, este registra que a visita técnica 

coletiva deverá ser marcada com três dias de antecedência, ocorrerá em um único dia (05 de 

fevereiro de 2016 – 10:00h), acompanhado de um Engenheiro do NGO, que o mesmo 

certificará a visita e expedirá o Atestado de Visita Técnica, além de prestar as informações 

técnicas relativas ao projeto. O item 5.5.4 do Edital também registra que o atestado será 

juntado à documentação de Habilitação Técnica, conforme item 5.5.3 do Edital.  

 

Entretanto, a alínea “a” do item 5.5.4 fixa que o não comparecimento nessas datas e horários 

combinados, implica na não emissão do Atestado de Visita Técnica. Portanto, a afirmação de 

que a visita técnica não é obrigatória não procede, pois, a partir dela, a empresa participante 

receberá um atestado que é peça documental exigida para a Habilitação Técnica. Além disso, 

o Edital apresenta um único dia e horário para a visita técnica. O entendimento literal do item 

5.5.4 e sua alínea “a”, induz a todo esse entendimento relatado. 

 

Em outra afirmação, a Administração Municipal menciona que a empresa que não tiver 

interesse em fazer a visita coletiva na data prevista no edital, poderá ter acesso às áreas das 

obras relativas ao microssistema de abastecimento de água, mas sem a supervisão de um 

representante da administração. Tal procedimento visa reduzir custos de tempo e recursos do 

erário público, estando previsto no item 5.5.5 do Edital. 

 

Portanto, a visita técnica será por conta da empresa interessada com relação a transporte de 

acesso, despesas necessárias, mas sem o acompanhamento de técnico da Administração 

Municipal para prestar os esclarecimentos que se fizerem necessários. Esse é um fator 

desestimulante, pois tende a inferiorizar a empresa interessada e retardatária, em relação às 

demais que participaram da visita técnica coletiva.   



 

 

 

Portanto, as condições impostas pelo Edital da Tomada de Preços nº 002/2016/NGO induz a 

decisão da empresa para participação da licitação dentro do período restrito aos primeiros dias 

após a publicação do Edital, com a data de aquisição do edital anterior até três dias em relação 

à data marcada para a visita técnica, mais especificamente até o dia 02 de fevereiro de 2016, 

limitando o prazo para decidir a participação na licitação em apenas 13 dias. 
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2.1.4. O Contrato nº 002/2016-NGO encontra-se sem garantia contratual. 
 

Fato 
 

De acordo com o Edital da Tomada de Preços nº 002/2016-NGO, em seu item 9.1: 

9.1. Homologada a licitação e autorizada a adjudicação do objeto, a licitante vencedora será 

notificada por Ofício para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresentar garantia de execução 

de Contrato no valor de 5 % (cinco por cento) do mesmo. 

Corroborando com o edital, o Contrato nº 002-2016-NGO, em sua Cláusula VI – Das 

Obrigações, Subitem 6.3, registra: 

6.3. Prestar garantia de fiel execução dos compromissos ajustados no presente contrato, a 

contratada prestará garantia correspondente a 5,0% do valor deste contrato, no valor de R$ 

64.775,39. A contratada terá o prazo máximo de cinco dias úteis, após formalmente 

convidada para assinar contrato e apresentar a garantia do que o subitem 9.1 do edital, 

devendo prestá-la mediante uma das modalidades: seguro garantia, fiança bancária ou 

caução em dinheiro ou títulos da dívida pública. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A garantia prestada pela Contratada em favor do 

Município/NGO lhe será devolvida após recebimento definitivo da obra, sem quaisquer 

acréscimos de juros correção monetária ou qualquer reajustamento, exceto aquele prestado 

em moeda corrente, que será atualizado monetariamente. 

A empresa Terra Construções e Serviços Ltda.-ME, em 26 de julho de 2016, apresentou a 

apólice de garantia de execução do contrato, conforme o resumo no quadro a seguir. 

Quadro - Apólice de Seguro-garantia ao Contrato nº 002/2016-NGO 

 
Empresa/Contrato Data de 

Assinatura 

Modalidade de 

Garantia 

Valor do 

Contrato 

Valor da 

Garantia 

Vigência 

Terra Construções e Serviços 

Ltda.-ME  

(CNPJ: 13.389.856/0001-42) 

25/07/2016 Seguro-Garantia 1.295.507,91 64.775,39 De 

04/07/2016 

a 

02/10/2016 

Seguradora: Pottencial Seguradora S/A (CNPJ: 11.699.534/0001-74) 

Apólice nº 29-0775-02-0149731 

Proposta nº 294.777 

Controle Interno: 00A6500248E30A16   

Controle Susep: 030692016002900750149731000000 

Fonte: Apólice nº 29-0775-02-0149731 da seguradora Pottencial Seguradora S/A 

 



 

 

O prazo original de vigência do Seguro-Garantia vigorava de 04 de julho a 02 de outubro de 

2016. O Contrato nº 002/2016-NGO sofreu prorrogação de 630 dias, por meio de oito aditivos 

de prazo, mas não houve a prorrogação do seguro-garantia, após seu vencimento em 02 de 

outubro de 2016.  

Não consta das pastas analisadas a documentação que demonstre a ocorrência de prorrogação 

do seguro-garantia ao contrato. O fato indica o descumprimento de cláusula contratual a que 

o contratado está obrigado a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações por ele assumidas. O fato também descumpre recomendação do Tribunal 

de Contas da União, conforme segue: 

Mantenha atenta observação acerca da validade das garantias contratuais fornecidas pelos 

contratados, resguardando o direito da Administração caso necessite utiliza-las, em 

obediência ao art. 55, VI c/c art. 66, caput, da Lei no 8.666/1993. 

Acórdão 265/2010 Plenário 

Entretanto, a obra continuou, a partir de 02 de outubro de 2016, sem estar segurada, e assim 

segue até o momento dos trabalhos de fiscalização. 
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Manifestação da Unidade Examinada 
 

Em manifestação à análise do Relatório Preliminar, Processo nº 00213.100084/2018-12, 

realizada pela Prefeitura Municipal de Santarém/PA, e encaminhada por meio do Ofício nº 

421/GAB/PMS, de 25 de junho de 2018, a Administração Municipal pronunciou-se nos 

seguintes termos: 

 

“É cediço que o interesse público e a proteção do erário devem ser observados nos 

processos licitatórios, devendo o ente público, por conta desse paradigma, se cercar de 

cuidados para que se evite prejuízos. 

 

E assim, na tentativa de garantir que o procedimento administrativo tivesse maior 

eficácia, se exigi a garantia para que a administração seja ressarcida no caso não cumprimento 

das obrigações. 

 

Na verdade, em que pese tal exigência estar contemplada pela Lei de Licitações, o 

entendimento majoritário da doutrina de direito administrativo é no sentido que se exigir a 

garantia contratual inobservância das cláusulas contratuais, e que vem sendo devidamente 

atendido pela empresa Contratada. 

 

Com a reprogramação aprovada a empresa está no momento apresentando a renovação 

da garantia que sana a pendencia apontada pela equipe de fiscalização. 

 

Por conta disso, a apresentação da renovação da garantia contratual se insere dentro 

do juízo de razoabilidade, visando acima de tudo que se evite prejuízos ao interesse público e 

ao erário, de forma que não há qualquer prejuízo ao procedimento administrativo em 

comento.” 
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Análise do Controle Interno 
 

Em suas argumentações a Prefeitura Municipal de Santarém/PA reconhece a ocorrência do 

lapso de observância à necessidade de se manter atualizada a garantia contratual do contrato. 

 

No atual momento, os serviços complementares da obra estão em fase de reprogramação, com 

a proposta de reprogramação dos serviços já aprovada pela CAIXA.  

 

Por fim, a Administração Municipal informa que ”Com a reprogramação aprovada, a empresa 

está, no momento, apresentando a renovação da garantia que sana a pendencia apontada pela 

equipe de fiscalização”. 

 

Entretanto, a Prefeitura Municipal de Santarém/PA, quando de sua manifestação, não 

apresentou à equipe de fiscalização da CGU a apólice de renovação da garantia contratual 

para o Contrato nº 002/2016-NGO. Até o encerramento do relatório, a referida garantia não 

teve sua renovação comprovada. 
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2.1.5. O microssistema de abastecimento de água de Jacamim apresenta problemas na 

captação e na rede de distribuição de água, com risco de perda do objeto. 
 

Fato 
 

A inspeção da execução das obras do microssistema de abastecimento de água da localidade 

de Jacamim, em Santarém/PA, constatou que as atividades da empresa Terra Construções e 

Serviços Ltda.-ME estão suspensas e o objeto do Contrato de Repasse nº 803658-2014 não 

foi realizado em sua totalidade. Em consequência, o objetivo do contrato de repasse não foi 

atingido. 

 

Durante a inspeção realizada pela CGU/PA, foi constatada a implantação da estação de 

captação/tratamento/distribuição de água já totalmente executada, com poço, sistema de 

elevação de água, conjunto elevado de reservatório formado por cinco caixas d’água de PVC, 

cada uma com capacidade de 20.000 litros, totalizando 100.000 litros.  

 

A inspeção da obra constatou uma placa comemorativa fixada em mural, na estação de 

captação/tratamento/distribuição de água, com data de junho de 2017. A análise documental 

também constatou “Termo de Entrega e Recebimento da Obra”, elaborado pela empresa 

construtora Terra Construções e Serviços Ltda.-ME (CNPJ: 13.389.856/0001-42), datado de 

28 de junho de 2017, realizando a entrega do microssistema de abastecimento de água à 

Presidente da AMOJAC – Associação de Moradores da Comunidade de Jacamim (CNPJ: 

06.949.165/0001-90). Tal documento encontra-se assinado pelo engenheiro responsável 

técnico da construtora e pela Presidente da AMOJAC.  

 

Nesse sentido, a fiscalização da Prefeitura Municipal de Santarém/PA considera concluída a 

implantação do microssistema de abastecimento de água de Jacamim e entregue à comunidade 

para administrar por meio de sua associação de moradores, a AMOJAC. 

 



 

 

Entretanto, o sistema de distribuição de água em Jacamim apresenta problemas na captação 

de água e na distribuição aos usuários. 

 

Consta da documentação analisada o Ofício nº 19/2017, de 30 de novembro de 2017, da 

AMOJAC, encaminhado ao fiscal da obra – SEMINFRA, solicitando uma vistoria na rede de 

distribuição de água da referida comunidade, pois: 

a) apresenta problemas na caixa d’água que está acumulando areia em seu interior; 

b) solicita a verificação das luvas do poço; 

c) solicita a verificação da capacidade do transformador; 

d) pede a reativação do microssistema antigo. 

 

Portanto, após 155 dias da data do Termo de Entrega e Recebimento da Obra, o microssistema 

de abastecimento de água de Jacamim apresentou problemas em sua captação de água. 

 

A produção de areia em um poço pode levar à queima do conjunto motobomba, o entupimento 

da rede de adução ou outras consequências danosas ao sistema de abastecimento de água. 

 

Durante a inspeção realizada pela CGU/PA, foi constatado que a bomba de captação de água, 

instalada pela implantação do novo sistema de abastecimento de água, está queimada e não 

está operando. Em virtude disso, a AMOJAC realizou a ligação do sistema de captação do 

poço antigo para encher as caixas d’água do microssistema de abastecimento. 

 

Foi realizada entrevista com a Presidente da AMOJAC que reafirmou o envio do Ofício nº 

19/2017, de 30 de novembro de 2017, encaminhado à SEMINFRA, solicitando providência 

sem que houvesse atendimento. Também reafirmou a precariedade do atendimento para as 

poucas ligações que foram efetuadas pelo sistema implantado.  

 

Nesse sentido, o 7º Boletim de Medição aponta a execução de 70 ligações domiciliares, face 

as 500 ligações previstas no projeto e contempladas na planilha orçamentária. 

 

Esta situação deve ser motivo de uma avaliação da origem exata do problema, para identificar 

a causa e definir qual a melhor forma de intervenção imediata no poço para sanar esse 

problema. 

 

Geralmente, o fato de um poço estar produzindo areia está ligado a algum problema, que pode 

ser:  

 

1.0 – De ordem estrutural como por exemplo: 

 

1.1 - o rompimento de algum ponto da secção filtrante; 

1.2 - furos na coluna de revestimento.  

 

2.0 - Problemas construtivos, tais como: 

 

2.1- falta do uso de centralizadores no momento da completação do poço; 

2.2 - não respeitar a recomendação mínima de manter ao menos três polegadas de espaço   

anular entre a perfuração e a coluna de revestimento;  

2.3 - a criação de “pontes” de pré-filtro ao longo da coluna de revestimento (quando há 

posições de filtros que ficaram sem o preenchimento completo de pré-filtro);  

2.4 - não efetuar a contento as etapas de desenvolvimento do poço, entre outras. 



 

 

 

A distribuição de água também apresenta problemas no fornecimento, pois a água não chega 

às residências com pressão suficiente nos pontos de ligação para ser elevada até a caixa d’água 

da casa, ou simplesmente não chega à torneira do ponto de ligação. Durante a inspeção, foi 

constatado tal fato, conforme discriminado a seguir. 

 

Quadro - Pontos de ligação residencial inspecionados  

 
Trecho Inspecionado Ponto Quantidade de 

Ligações 

Inspecionadas 

Situação Constatada 

Cruzamento do Ramal da 

Granja com o Ramal da 

Terra Amarela 

S:   2º 34’ 58,7’’ 

W:54º38’ 14,6’’ 

1 Sem água na torneira. 

Ramal da Granja (Final 

do ramal) 
S:   2º 34’ 58,7’’ 

W: 54º38’ 14,6’’ 

1 Não foi encontrado o 

cavalete de ligação.  

Ramal da Terra Amarela Ponto não anotado. 1 Sem água na torneira. 

Ramal da Terra Amarela S:   2º 35’ 14,9’’ 

W: 54º 38’ 24,9’’ 

1 Sem água na torneira, mas o 

morador mencionou que a 

água chega por volta de 

23:00h e consegue encher a 

caixa. 

Ramal da Terra Amarela S:   2º 35’ 41,0’’ 

W: 54º 38’ 44,7’’ 

1 Existe o cavalete de ligação, 

mas o mesmo está quebrado. 

Não se constatou possível 

vazamento. 

Ramal do Marlinson S:   2º 34’ 47,3’’ 

W: 54º 38’ 7,9’’ 

2 Sem água nas torneiras no 

momento da inspeção. Mas 

os moradores mencionaram 

que recebem água entre as 

17:00h e 20:00h. 

Ramal Santo Antonio S:   2º 34’ 21,7’’ 

W: 54º 38’ 2,9’’ 

1 Sem água na torneira, e o 

morador mencionou que não 

ocorre o fornecimento de 

água. 

 Fonte: Inspeção física, em 24 de abril de 2018. 

O fluxo de água com baixa vazão é um problema muito comum e que várias pessoas alegam 

ser causado por baixa pressão d’água. Porém, o que determina a pressão de entrada da água é 

a altura do reservatório (ou seja, a caixa d’água). A pressão é (ou deveria ser) exatamente a 

mesma em todos os tubos, e a vazão da água é proporcional ao tamanho do diâmetro da 

tubulação em seu ponto de consumo.  

A condição de ineficiência de uma rede de distribuição de água acontece quando a mesma não 

corresponde ao objetivo para o qual foi projetada, ou seja, atender às necessidades dos 

usuários em termos de quantidade e qualidade de água aceitável, como também em termos de 

qualidade e preço dos serviços prestados. 

Nesse sentido, as causas para justificar a baixa vazão/pressão na tubulação podem ter origem 

em: 

1.0 - Erro de projeto: 



 

 

Ao estabelecer a altura das caixas d’água, esta pode ser insuficiente para distribuir água para 

pontos de consumo em locais cuja altitude pouco difere da altitude do local da estação de 

captação/distribuição. 

2.0 – Problemas na rede de distribuição: 

Num sistema de distribuição, as tubulações geralmente são as principais causas dos problemas 

de deficiência operacional do sistema de abastecimento de água. As redes distribuidoras 

apresentam as maiores dificuldades operacionais do sistema de abastecimento, justamente por 

serem obras enterradas e por estarem espalhadas por grandes áreas urbanas. As causas mais 

comuns, e que podem estar tendo influência em Jacamim, são: 

a) redução do diâmetro efetivo devido ao aumento das incrustações no interior das 

tubulações.  

Acúmulo de sedimentos e partículas podem estar bloqueando a passagem de água na 

tubulação deixando-a entupida. No caso de Jacamim, assim como está havendo 

acúmulo de areia na caixa d’água, pode também estar ocorrendo acúmulo de terra na 

tubulação; 

b) bolhas de ar no interior da tubulação da rede de distribuição de água.  

As bolhas de ar formam uma barreira para a passagem de água, e pode ser uma 

consequência de sistemas onde ocorrem falta de água com frequência ou limpezas 

periódicas da caixa d’água. 

Apesar de o sistema de abastecimento de água ser projetado para sempre ter água no 

interior da tubulação, bolhas de ar podem entrar nos tubos que partem do reservatório 

quando ocorre a falta de água.  

No caso de Jacamim, esse fato pode ser decorrente da penetração de terra na tubulação 

de sucção da bomba; 

c) vazamentos de água na rede de distribuição.  

Rupturas e reparos na rede de abastecimento podem impedir a continuidade no 

abastecimento e a estanqueidade da rede de tubos, provocando a perda física de água. 

A principal origem das perdas físicas de água em um sistema público de abastecimento 

está nas redes distribuidoras e nos ramais prediais. As redes distribuidoras apresentam 

as maiores dificuldades operacionais do sistema de abastecimento, justamente por 

serem obras enterradas e por estarem espalhadas por grandes áreas urbanas. Se o 

problema de baixo fluxo de água estiver afetando apenas um local, significa uma 

grande possibilidade de vazamento na rede, localizado na área afetada.  

As causas de perdas na rede de distribuição são várias. Entre elas destacam-se: 

• vazamentos aparentes.  

 



 

 

Estes afloram na superfície, sendo, geralmente, de grande volume, fáceis de serem 

percebidos. A inspeção física não constatou ser esse o caso que ocorre em Jacamim; 

 

• vazamentos subterrâneos.  

 

Estes geralmente são de pequena quantidade e de difícil percepção. Exige uma 

pesquisa e análise mais minuciosa da situação; 

 

• falha na especificação e controle de qualidade dos materiais utilizados. 

 

Essa condição não foi verificada na inspeção, pois não foi possível realizar escavações em 

pontos específicos da rede de distribuição, a fim de confirmar o uso do tubo de acordo com o 

dimensionamento e a especificação de projeto. A localidade de Jacamim fica na região do 

Planalto Santareno, região de floresta equatorial subperenifólia, e de relevo plano e suave 

ondulado. O solo do local é de classificação “latossolo amarelo, distrófico, coeso a moderado, 

de textura muito argilosa”. Esse tipo de solo, popularmente conhecido como “barro” ou 

“argila”, é muito duro e difícil de escavar com equipamento manual. Por esse motivo foi 

abandonada a intenção de cavar em pontos da rede para a inspeção da tubulação. 

 

A Prefeitura Municipal de Santarém/PA apresentou à equipe de fiscalização da CGU a 

proposta de reprogramação que ela encaminhou a CAIXA, por meio do Ofício nº 

191/2018/ENG/SEMINFRA, de 05 de abril de 2018. 

 

Segundo o engenheiro responsável pela fiscalização da obra, os problemas detectados na 

distribuição serão resolvidos após efetuar as alterações propostas. De acordo com a 

Justificativa Técnica, as modificações propostas na reprogramação servirão de complemento 

para o projeto básico contratado, tornando-o projeto executivo. Alega que o orçamento 

contratado foi baseado em projetos básicos, cujos cadastros técnicos utilizados na elaboração 

dos mesmos estão em desconformidade com a realidade encontrada em campo.  

 

No caso das ligações domiciliares, a Justificativa Técnica informa que a inspeção realizada 

pela comunidade constatou um grande trecho de rede existente com a tubulação aparente ou 

enterrada a uma profundidade pequena, em torno de 15,0cm, no máximo. Este fato impediu 

que a empresa construtora contratada efetuasse as ligações de muitas residências. 

 

Em resumo, os fatos constatados pela equipe da CGU durante a inspeção realizada na 

localidade de Jacamim são os seguintes: 

 

a) o sistema de abastecimento de água, objeto do contrato de repasse, implantado na 

localidade de Jacamim, encontra-se fora de operação com a bomba submersa 

queimada; 

 

b) antes de queimar, a bomba fazia arrasto de terra do poço, fato constatado pela 

quantidade de terra que se depositava na caixa d’água, conforme o Ofício nº 19/2017, 

de 30 de novembro de 2017, enviado pela AMOJAC à SEMINFRA; 

 

c) a AMOJAC está operando a captação de água com o uso de poço e bomba já existentes 

antes da implantação do objeto do contrato de repasse em questão; 

 



 

 

d) a distribuição está sendo feita com o uso das caixas d’água elevadas e da tubulação 

implantada, porém o fornecimento de água é precário, praticamente inexistente, não 

beneficiando os usuários a contento; 

 

e) o projeto previa a ligação de água para 500 residências, entretanto, foram efetuadas 

somente 70 ligações residenciais, ou seja, 14,0% das ligações previstas em projeto; 

 

f) embora tenha sido formalizada a entrega do sistema de abastecimento de água à 

AMOJAC, a Prefeitura Municipal de Santarém não formalizou o recebimento do 

objeto nos termos avençados no Contrato nº 002/2016-NGO. Dessa forma, a empresa 

não está isenta da responsabilidade com o sistema, pois este faz parte do objeto do 

Contrato nº 002/2016-NGO, entre a empresa e a Prefeitura Municipal de Santarém/PA, 

e esta não fez o recebimento do objeto. Além disso, tem a questão da garantia do 

serviço executado; 

 

g) a Prefeitura Municipal de Santarém/PA também está obrigada perante a União a 

providenciar a solução dos problemas apontados, pois o objeto não está concluído e o 

contrato de repasse encontra-se ainda vigente. 

 

Conforme os problemas detectados e relatados, a Administração da Prefeitura Municipal de 

Santarém/PA deve acionar a empresa contratada, Terra Construções e Serviços Ltda.-ME 

(CNPJ: 13.389.856/0001-42), para intervir e solucionar os problemas apontados no sistema 

de abastecimento de água de Jacamim, referentes à captação e distribuição de água. 

 

Com a baixa adesão de ligações residenciais, apenas 70 ligações, diante da proposta de efetuar 

500 ligações domiciliares, até o momento, o objetivo do contrato de repasse não foi atingido. 

 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

 

  
Microssistema de abastecimento de água de Jacamim. 

Jacamim, 24 de abril de 2018. 

Placa de inauguração do microssistema de água de 

Jacamim, 24 de abril de 2018. 

 

 



 

 

  
Caixas d’água do microssistema em PVC e caixa 

d’água de concreto do antigo sistema. Jacamim, 24 de 

abril de 2018. 

Quadro de bomba. Jacamim, 24 de abril de 2018. 

 

 

  
Ligação elétrica improvisada para a bomba do poço 

antigo. Jacamim, 24 de abril de 2018. 

Entrada de energia para a estação de 

captação/tratamento de água. Jacamim, 24 de abril de 

2018. 

 

 

  
Subestação aérea da estação. Jacamim, 24 de abril de 

2018. 

Casa de bomba e poço do microssistema de 

abastecimento de água. Jacamim, 24 de abril de 2018. 

 

 

  



 

 

Muro da lateral esquerda do terreno da estação. 

Jacamim, 24 de abril de 2018. 

Fechamento frontal do terreno em cerca metálica com 

mourões de concreto. Jacamim, 24 de abril de 2018. 

 

 

  
Residência no Ramal da Terra Amarela. Jacamim, 24 

de abril de 2018. 

Residência no final do Ramal da Terra Amarela. 

Jacamim, 24 de abril de 2018. 

 

 

 

  
Ponto de ligação da última casa do Ramal da Terra 

Amarela. Jacamim, 24 de abril de 2018. 

Ponto de ligação no Ramal do Marlinson. Jacamim, 

24 de abril de 2018. 

 

 

  
Ponto de ligação no Ramal do Marlinson. Jacamim, 

24 de abril de 2018. 

Ponto de ligação no Ramal Santo Antonio. A 

tubulação mais extensa vem da casa vizinha, de onde 

a residência se abastece com água. Jacamim, 24 de 

abril de 2018. 

 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 



 

 

Em manifestação à análise do Relatório Preliminar, Processo nº 00213.100084/2018-12, 

realizada pela Prefeitura Municipal de Santarém/PA, e encaminhada por meio do Ofício nº 

421/GAB/PMS, de 25 de junho de 2018, a Administração Municipal pronunciou-se nos 

seguintes termos: 

 

“Certamente, a inspeção tem como premissa o fato de que todos os aspectos devem ser 

considerados dentro da circunstância em que se pretende implementar a obra e o serviço.  

 

Contudo, para o direito, o caso concreto é que define a aplicação da norma. Neste 

sentido, se tem como relevante ponderar que a obra não se encontra concluída conforme 

documentação apresentada a equipe de fiscalização, pois encontra-se em reprogramação 

aguardava na época da fiscalização a aprovação da CAIXA, que ocorreu já em 06 de junho e 

que após os procedimentos foi elaborado o 10º Termo Aditivo.  

 

Como explanado no item 1 que "não há Termo de Recebimento da obra", pois a 

Prefeitura Municipal de Santarém/SEMINFRA não emitiu nenhum Termo de Recebimento 

definitivo da obra. O que ocorreu foi que pela necessidade da comunidade a empresa autorizou 

a comunidade/Associação a utilizar o sistema de abastecimento, tendo em vista a deficiência 

de abastecimento, enquanto aguarda aprovação da reprogramação e autorização para retomada 

dos serviços.  

 

De forma que não condiz que a fiscalização da PMS considera concluída a implantação 

do microssistema, pois a empresa está sendo informada da reprogramação aprovada e 

autorizada a reiniciar os serviços.  

 

No demais todos os problemas apontados pela fiscalização estão sendo repassados a 

empresa para as devidas correções e/ou execução se necessário. No que concerne a bomba por 

problemas constantes de oscilação de energia elétrica por parte da REDE Celpa, queimou a 

bomba que já está sendo providenciado a recuperação por parte da empresa.  

 

É bom frisar que a obra não foi recebida ainda pela Prefeitura Municipal de 

Santarém/SEMINFRA, e que a emissão de Termo Recebimento Definitivo das obras será 

emitido se não houver nenhum problema que complementa a finalidade do objeto que é de 

atender as famílias da comunidade de Jacamim.”  

 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em sua manifestação, a Administração Municipal corrobora com a essência do fato descrito, 

no caso, os problemas apontados para o sistema de abastecimento de água de Jacamim que 

impedem seu funcionamento pleno, tais como a bomba de sucção queimada, o problema de 

baixa pressão na rede de distribuição, e que, da maneira como se encontra, o sistema não pode 

ser considerado como concluído, necessitando fazer as correções necessárias, além de 

complementações que foram motivo de proposta de reprogramação dos serviços do Plano de 

Trabalho, junto à CAIXA. 

 

Afirma que a reprogramação teve a aprovação da CAIXA, em 06 de junho de 2018, e que, a 

partir de então, serão feitos os serviços aprovados, além da recuperação da bomba de sucção 

de água e os demais serviços necessários para a concretização do objeto. 



 

 

Em que pese a Prefeitura informar sobre a aprovação da reprogramação dos serviços, não 

houve a comprovação de que os problemas apontados no fato já foram efetivamente sanados 

pela empresa contratada. Dessa forma, as justificativas não são capazes de elidir a constatação 

apontada no fato. 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

 

2.1.6. O microssistema de abastecimento de água de Tabocal apresenta problemas na 

execução da rede de distribuição de água.  
 

Fato 
 

A inspeção da execução das obras do microssistema de abastecimento de água da localidade 

de Tabocal, em Santarém/PA, constatou que as atividades da empresa Terra Construções e 

Serviços Ltda.-ME estão suspensas e o objeto do Contrato de Repasse nº 803658-2014 não 

foi realizado em sua totalidade. Em consequência, o objetivo do contrato de repasse não foi 

atingido. 

 

Durante a inspeção, foi constatada a implantação da estação de 

captação/tratamento/distribuição de água, com poço, sistema de elevação de água, conjunto 

elevado de reservatório formado por cinco caixas d’água de PVC, cada uma com capacidade 

de 20.000 litros, totalizando 100.000 litros. A bomba de captação de água, instalada para o 

novo sistema de abastecimento de água, está operando. Entretanto, ocorre deficiência do 

atendimento para as ligações que foram efetuadas pelo sistema implantado.  

 

A distribuição de água apresenta problemas no fornecimento, pois a água não chega às 

residências com pressão suficiente nos pontos de ligação para ser elevada até a caixa d’água 

da casa, ou simplesmente não chega à torneira do ponto de ligação. Durante a inspeção, foi 

constatado tal fato, conforme discriminado a seguir. 

 

Quadro - Pontos de ligação residencial inspecionados em Tabocal 

 
Trecho Inspecionado Ponto Quantidade 

de Ligações 

Inspecionadas 

Situação Constatada 

Área da Estação de 

captação/elevação/distribuição. 

Situada à beira da BR-163. 

S:     2º  36’ 49,3’’ 

W: 54º  43’  38,8’’ 

--//-- Estação de captação, 

elevação e distribuição 

totalmente executada. 

Ponto de ligação da rede nova 

c/ a rede existente. Entrada da 

Rua da Felicidade, à beira da 

BR-163. 

S:     2º  36’ 55,3’’ 

W: 54º   43’ 44,0’’ 

1 Neste local, a equipe de 

fiscalização cavou o solo 

tentando localizar o ponto de 

ligação, mas não foi possível. 

As pessoas representantes da 

prefeitura e da empresa não 

sabiam o local exato dessa 

ligação de tubos, além do 

solo ser muito duro para ser 

escavado manualmente, 

dificultando aprofundar a 

escavação até a profundidade 



 

 

em que se encontra a 

tubulação. 

Rua da Felicidade c/ José Dias S:     2º  37’  3,5’’ 

W: 54º   44’ 16,5’’ 

3 Ponto final de ramal da rede. 

Os três pontos examinados 

não tinham água na torneira. 

A água não chega até esse 

ponto, segundo moradores 

dessa rua. 

Rua José Dias S:     2º  37’  3,3’’ 

W: 54º   44’ 18,0’’ 

1 Sem água na torneira.  

Rua da Felicidade.  S:     2º  36’ 55,9’’ 

W: 54º   43’ 51,8’’ 

7 Nessa rua, nas proximidades 

desse ponto, sete pessoas 

pediram o desligamento do 

fornecimento de água, 

segundo informação do 

operador do sistema de 

abastecimento. 

Ramal das Lavas S:     2º  37’ 57,8’’ 

W: 54º   44’ 24,1’’ 

1 Nesse ponto um trecho com 

cerca de 20,0m apresenta 

tubo de PCV 50mm dentro 

de vala aberta, sem aterro 

para cobri-lo. 

Sem identificação de rua S:     2º  36’ 53,7’’ 

W: 54º   44’ 39,5’’ 

1 Sem água na torneira. 

Rua Caetano S:     2º  37’  0,8’’ 

W: 54º   44’ 36,6’’ 

1 Sem água na torneira. 

 Fonte: Inspeção física realizada, em 24 de abril de 2018. 

O fluxo de água com baixa vazão é um problema muito comum e, geralmente, sua causa é 

atribuída à baixa pressão na tubulação d’água. Porém, o que determina a pressão de entrada 

da água é a altura do reservatório elevado. A pressão é (ou deveria ser) exatamente a mesma 

em todos os tubos, e a vazão da água é proporcional ao tamanho do diâmetro da tubulação em 

seu ponto de consumo.  

A condição de ineficiência de uma rede de distribuição de água acontece quando a mesma não 

corresponde ao objetivo para o qual foi projetada, ou seja, atender às necessidades dos 

usuários em termos de quantidade e qualidade de água aceitável, como também em termos de 

qualidade e preço dos serviços prestados. 

Esta situação deve ser motivo de uma avaliação da origem exata do problema, para identificar 

a causa e definir qual a melhor forma de intervenção para sanar esse problema. 

Nesse sentido, as causas para justificar a baixa vazão/pressão na tubulação podem ter origem 

em: 

1.0 - Erro de projeto: 

Ao estabelecer a altura das caixas d’água, esta pode ser insuficiente para distribuir água, por 

gravidade, para pontos de consumo em locais cuja altitude pouco difere da altitude do local 

da estação de captação/distribuição. A distância do ponto de consumo para o ponto de 

distribuição também influencia na perda de carga (pressão) nos pontos da tubulação mais 

distantes da estação. 

2.0 – Problemas na rede de distribuição: 



 

 

Num sistema de distribuição, as tubulações geralmente são as principais causas dos problemas 

de deficiência operacional do sistema de abastecimento de água. As redes distribuidoras 

apresentam as maiores dificuldades operacionais do sistema de abastecimento, justamente por 

serem obras enterradas e por estarem espalhadas por grandes áreas urbanas. As causas mais 

comuns, e que podem estar tendo influência em Tabocal, são: 

Rupturas e reparos na rede de abastecimento podem impedir a continuidade no abastecimento 

e a estanqueidade da rede de tubos, provocando a perda física de água. Em entrevista com 

moradores do entorno do cruzamento da Rua da Felicidade c/ José Dias estes informaram 

haver locais daquele setor com tubulação quebrada. 

3.0 - Falha na especificação e controle de qualidade dos materiais utilizados. 

 

Essa condição não foi verificada na inspeção, pois não foi possível realizar escavações em 

pontos específicos da rede de distribuição, a fim de confirmar o uso de tubo de acordo com o 

dimensionamento e a especificação de projeto.  

 

A localidade de Tabocal fica na região do Planalto Santareno, região de floresta equatorial 

subperenifólia, e de relevo plano e suave ondulado. O solo do local apresenta dois tipos de 

seguintes classificação: 

 

a) “latossolo amarelo, distrófico, coeso a moderado, de textura muito argilosa”; e 

b) “argissolo amarelo, distrófico típico a moderado argilosa e muito argilosa”.  

 

Esses tipos de solo, popularmente conhecidos como “barro” ou “argila”, são muito duros e 

difíceis de escavar com equipamento manual.  

 

Foi realizada a tentativa de escavar no ponto de ligação da rede nova com a rede existente, na 

entrada da Rua da Felicidade. Entretanto, por motivo da dificuldade de escavação, foi 

abandonada a intenção de cavar em pontos da rede para a inspeção da tubulação. 

 

A Prefeitura Municipal de Santarém/PA apresentou a proposta de reprogramação 

encaminhada à CAIXA, por meio do Ofício nº 191/2018/ENG/SEMINFRA, de 05 de abril de 

2018. 

 

Segundo o engenheiro responsável pela fiscalização da obra, os problemas detectados na 

distribuição de água serão resolvidos após efetuar as alterações contempladas na proposta. De 

acordo com a Justificativa Técnica, as modificações propostas na reprogramação servirão de 

complemento para o projeto básico contratado, tornando-o projeto executivo. Alega que o 

orçamento contratado foi baseado em projetos básicos, cujos cadastros técnicos utilizados na 

elaboração dos mesmos, estão em desconformidade com a realidade encontrada em campo.  

 

Dessa forma, a reprogramação prevê alterações nos seguintes itens da planilha orçamentária: 

 

1.3 – Conjunto Elevatório: 

1.3.4 – Fornecimento e assentamento de material hidráulico. 

Prevê decréscimo e acréscimo de conexões. 

 

1.4 – Reservação: 

1.4.3 – Fornecimento e assentamento de material. 



 

 

Prevê decréscimo e acréscimo de conexões. 

 

1.5 – Tratamento: 

1.5.1 – Fornecimento e instalação de materiais do sistema de tratamento (desinfecção). 

Prevê decréscimo e acréscimo de conexões. 

 

1.6 – Rede de distribuição: 

1.6.1 – Execução da rede de tubo PVC (DN 50mm e 110mm) interligando com a rede 

existente; 

1.6.2 – Fornecimento de tubo PVC; 

1.6.3 – Assentamento de tubo em PVC. 

  

Para os itens da rede de distribuição, a Justificava Técnica, enviada à CAIXA, informa que: 

 

“Especificamente ao longo da margem da rodovia, foi informado a existência de tubulação 

com diâmetro de 110mm (esses dados foram utilizados na planilha de dimensionamento da 

rede original versão 1 – em anexo). Entretanto, durante a inspeção da obra, a empresa 

responsável detectou a existência de diâmetro inferior ao informado, ou seja, a tubulação 

existente possui diâmetro de 75mm. Essa inconsistência de diâmetros prejudicou a oferta de 

água em determinados locais da comunidade. Em algumas vias, a água não possui pressão 

disponível para chegar às casas dos moradores. Essa disparidade foi confirmada em um novo 

dimensionamento utilizando os valores de diâmetro 75mm, em vários trechos, a oferta de 

água fica prejudicada com pressão negativa (ver planilha de dimensionamento de rede versão 

2).” 

 

Essa afirmação, constante do texto da Justificativa Técnica, mostra que a Administração 

Municipal já tem ciência de um fator que está ocorrendo e que contribui para provocar a baixa 

pressão na rede de distribuição de água. 

 

1.7 - Ligações domiciliares; 

 

Para os itens das ligações domiciliares, a Justificava Técnica, enviada à CAIXA, informa que: 

 

“As alterações apresentadas nos quantitativos para este item foram originadas após uma 

minuciosa análise da comunidade e a constatação da existência de residências abastecidas 

por poços particulares, não necessitando a aplicação destes materiais. É importante ressaltar 

também a impossibilidade de aplicação de ligações nas redes antigas devido estarem em uma 

cota superficial, ou seja, de tubulação aparente ou com recobrimento inferior a 40,0cm.” 

 

Na planilha da Justificativa Técnica, registra-se o decréscimo, ou abatimento do valor de 

conexões e torneiras da planilha orçamentária. O texto também explica porque não foi atingido 

o total de ligações, já que a tubulação existente, na qual planejava-se fazer ligação da rede 

nova, não se verificou viável para a execução desse serviço. 

 

Ainda nesse sentido, o 7º Boletim de Medição aponta a execução de 379 ligações domiciliares, 

face as 500 ligações previstas no projeto e contempladas na planilha orçamentária. 

 

Apesar do micro-sistema de abastecimento de água de Tabocal não estar concluído, mesmo 

assim, já está em operação, fornecendo água para algumas das residências da localidade. 

Durante a inspeção, em entrevista com o Presidente da Associação dos Moradores de Tabocal 



 

 

e com a pessoa responsável pelo recebimento do pagamento da cota de água devida por cada 

morador estes informaram que não têm o controle atualizado dos moradores com a ligação 

domiciliar, pois alguns deles solicitaram o desligamento. No atual momento, há 251 

moradores que pagam regularmente sua conta de água à Associação de moradores de Tabocal. 

 

1.9 – Serviços complementares.  

 

Os serviços complementares sofrerão acréscimo de serviço já que, com a existência de muro 

numa das laterais do terreno da estação de captação/reservação/distribuição, as pessoas da 

comunidade solicitaram que houvesse somente a complementação do muro e não substituição 

dele por cerca em arame liso, conforme projeto. 

 

Entre acréscimos e decréscimos de materiais e serviços, a planilha orçamentária da 

reprogramação registra a diminuição de R$ 95.238,69 do valor originalmente contratado entre 

a Prefeitura Municipal de Santarém/PA e a construtora Terra Construções e Serviços Ltda.-

ME. 

 

Em resumo, os fatos constatados pela inspeção da CGU/PA na localidade de Tabocal são os 

seguintes: 

 

a) a distribuição de água está sendo feita com o uso das caixas d’água elevadas e da 

tubulação implantada pelo contrato de repasse, porém o fornecimento de água é 

precário, não beneficiando os usuários a contento; 

b) em conversa com moradores do entorno do cruzamento da Rua da Felicidade c/ Rua 

José Dias, estes informaram haver locais daquele setor com tubulação quebrada; 

c) o projeto previa a ligação de água para 500 residências, entretanto, foram efetuadas 

somente 379 ligações residenciais. 

 

Conforme os problemas detectados e relatados, a Administração da Prefeitura Municipal de 

Santarém/PA deve acionar a empresa contratada, Terra Construções e Serviços Ltda.-ME 

(CNPJ: 13.389.856/0001-42), para intervir e solucionar os problemas apontados no sistema 

de abastecimento de água de Tabocal, referentes à captação e distribuição de água. 

 

Com a baixa adesão de ligações residenciais, apenas 379 ligações, diante da proposta de 

efetuar 500 ligações domiciliares, até o momento, o objetivo do contrato de repasse não foi 

atingido. 

 

 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

 

  



 

 

Placa da obra do microssistema de Tabocal. 

Santarém, 24 de abril de 2018.  

Vista frontal da estação de captação/distribuição de 

água. Santarém, 24 de abril de 2018. 

 

 

  
Reservatórios de água com 100.000 litros de 

capacidade. Santarém, 24 de abril de 2018. 

Quadro de energia. Santarém, 24 de abril de 2018. 

 

 

  
Subestação aérea. Santarém, 24 de abril de 2018. Poço para captação de água. Santarém, 24 de abril de 

2018. 

 

 

  
Quadro de acionamento da bomba. Santarém, 24 de 

abril de 2018. 

Clorador para desinfecção da água. Santarém, 24 de 

abril de 2018. 

 

 



 

 

  
Ramal das Lavas. Tubulação aparente. Santarém, 24 

de abril de 2018. 

Ponto de ligação domiciliar sem uso. Santarém, 24 de 

abril de 2018. 

 

 

  
Ponto de ligação domiciliar sem uso. Santarém, 24 de 

abril de 2018. 

Pontos de ligação domiciliar. Santarém, 24 de abril 

de 2018. 

 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Em manifestação à análise do Relatório Preliminar, Processo nº 00213.100084/2018-12, 

realizada pela Prefeitura Municipal de Santarém/PA, e encaminhada por meio do Ofício nº 

421/GAB/PMS, de 25 de junho de 2018, a Administração Municipal pronunciou-se nos 

seguintes termos: 

 

“Apenas à guisa de esclarecimento e reforçando a plausibilidade e razoabilidade na 

exigência feita para que este ente público municipal para acionar a empresa para solucionar 

os problemas apontados pela fiscalização, pois as obras encontram-se em reprogramação e 

que na época da fiscalização aguardava a aprovação da CAIXA, que ocorreu já em 06 de junho 

e que após os procedimentos foi elaborado o 10º Termo Aditivo.  

 

No demais todos os problemas apontados pela fiscalização estão sendo repassados a 

empresa para as devidas correções e/ou execução se necessário.  

 

É bom frisar que a obra não foi recebida ainda pela Prefeitura Municipal de 

Santarém/SEMINFRA, a comunidade hoje está utilizando mesmo sem estar devidamente 

concluído, e o Termo Recebimento Definitivo das obras será emitido se não houver nenhum 

problema que complementa a finalidade do objeto que é de atender as famílias da comunidade 

de Tabocal. Anexo Nota Técnica 025/2018 Engenharia sobre os apontamentos técnicos.” 

 

 



 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em sua manifestação, a Administração Municipal corrobora com a essência do fato descrito, 

no caso, os problemas apontados para o sistema de abastecimento de água de Tabocal que 

impedem seu funcionamento pleno, tais como o problema de baixa pressão na rede de 

distribuição, e que, da maneira como se encontra, o sistema não pode ser considerado como 

concluído, necessitando fazer as correções necessárias, além de complementações que foram 

motivo de proposta de reprogramação dos serviços do Plano de Trabalho, junto à CAIXA. 

 

Afirma que a reprogramação teve a aprovação da CAIXA, em 06 de junho de 2018, e que, a 

partir de então, serão feitos os serviços aprovados, e os demais serviços necessários para a 

concretização do objeto. 

 

Em que pese a Prefeitura informar sobre a aprovação da reprogramação dos serviços, não 

houve a comprovação de que os problemas apontados no fato já foram efetivamente sanados 

pela empresa contratada. Dessa forma, as justificativas não são capazes de elidir a constatação 

apontada no fato. 

 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

 

2.1.7. As obras dos microssistemas de abastecimento de água estão paralisadas e 

inconclusas. 
 

Fato 
 

A inspeção da execução das obras dos microssistemas de abastecimento de água das 

localidades de Jacamim e Tabocal, em Santarém/PA, constatou que as atividades da empresa 

Terra Construções e Serviços Ltda.-ME estão suspensas. 

 

De acordo com o Memorando nº 013/2018-ENG-SEMINFRA, de 25 de abril de 2018, a 

Prefeitura Municipal de Santarém/PA informou que as obras tiveram início em 5 de julho de 

2016, a partir da emissão da Ordem de Serviço nº 003/2016, tiveram paralisações nos períodos 

de: 

a) 15 de outubro de 2016 a 22 de fevereiro de 2017, por motivo de atraso nos pagamentos 

dos serviços discriminados nos Boletins de Medição nº 1, 2, 3 e 4; 

b) 01 de março de 2017 a 21 de maio de 2017, por motivo de espera da aprovação da 

Reprogramação de serviços; 

 

Atualmente a obra encontra-se paralisada, em processo de reprogramação, com 86,56% da 

obra concluída (percentual constante do 7º Boletim de Medição). A documentação referente 

à reprogramação foi enviada à Caixa Econômica Federal-REGOVTR, no dia 05 de abril de 

2018, por meio do Ofício nº 191/2018/ENG/SEMINFRA, de 05 de abril de 2018. 

 

A CAIXA, por meio da CE nº 129 REGOVTR, fez uma série de exigências/adaptações à 

proposta de reprogramação do projeto. A Prefeitura Municipal de Santarém/PA está 

providenciando os ajustes necessários. 

 



 

 

Por meio do Ofício nº 191/2018/ENG/SEMINFRA, de 05 de abril de 2018, com mesma data 

de recebimento pela CAIXA, a Prefeitura Municipal de Santarém/PA encaminhou a seguinte 

documentação: 

a) Justificativa Técnica; 

b) Planilha de Acréscimo e Decréscimo; 

c) Planta da Rede de Distribuição de Água. 

 

Por meio do Ofício nº 290/2018/GIGOV/BE, de 24 de abril de 2018, a CAIXA, em 

atendimento à Solicitação de Fiscalização nº 201800563/04, informou que a análise da 

reprogramação do contrato de repasse ainda não está concluída em função de haver pendências 

a serem saneadas pela Prefeitura Municipal de Santarém/PA, conforme mensagem eletrônica 

CE nº 129 REGOVTR. 

 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Em manifestação à análise do Relatório Preliminar, Processo nº 00213.100084/2018-12, 

realizada pela Prefeitura Municipal de Santarém/PA, e encaminhada por meio do Ofício nº 

421/GAB/PMS, de 25 de junho de 2018, a Administração Municipal pronunciou-se nos 

seguintes termos: 

 

“Como é sabido, a Administração Pública por obediência ao estabelecido o caput do 

art. 37 da Carta Republicana vigente tem a obrigação de observar princípios, dentre eles o da 

legalidade, entendido este como limite a ação do agente político, que nada mais é do que a 

estrita observância ao comando contido em norma.  

 

Diante do exposto junta-se no momento documentação referente a aprovação da 

reprogramação e assim o 10º Termo Aditivo, com todas as informações técnicas, jurídica, 

publicações e demais documentação.  

 

Considerando que todos os problemas apontados na inspeção das obras pela equipe de 

fiscalização da CGU foram repassadas para a empresa e serão acompanhadas pela fiscalização 

da SEMINFRA as devidas correções e/ou execução e a conclusão das obras com a aprovação 

da reprogramação e firmado o Termo Aditivo.  

 

Registre-se, por derradeiro, que o processo em andamento não trouxe nenhum prejuízo 

ao erário público tendo em vista que as obras não se encontram concluídas. E, portanto, 

estamos diante de uma pretensa falta, que entendemos que é de caráter sanável, podendo ser 

relevada, considerando que, embora exista a norma determinando condutas e procedimentos, 

existem ações de terceiros que permitem a produção dos efeitos finais, se estas não se dispõem 

ou não contribuem para a consecução do objetivo da norma, não se pode atribuir a culpa ao 

agente que desempenhou o seu mister.” 

 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 



 

 

Em sua manifestação, a Administração Municipal afirma que os problemas apontados pela 

fiscalização foram repassados para a empresa contratada e que esta providenciará o 

saneamento das falhas.  

 

As obras dos microssistemas de Tabocal e Jacamim estavam em processo de reprogramação 

dos serviços submetida a análise da CAIXA. Esta já deu parecer de aprovação para a alteração 

proposta por meio de mensagem CE 0242 REGOVTR, de 18 de junho de 2018. A partir de 

agora, os serviços serão retomados. 

 

Para tanto, foi emitido o 10º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2016/NGO/SEMINFRA, de 

20 de junho de 2018, que retifica o valor do referido contrato, nas seguintes parcelas: 

 

Valor Original:   R$ 1.295.507,91 

Supressão de Serviços:         (R$    139.837,36) 

Acréscimos de Serviços: R$      44.602,45 

Valor atual:   R$ 1.200.273,00 

 

As demais cláusulas do Contrato nº 002/2016/NGO/SEMINFRA permanecem ratificadas. O 

extrato do 10º Termo Aditivo foi publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do 

Pará, ANO IX/nº 2010, de 22 de junho de 2018. 

 

A Administração Municipal nada mencionou quanto a paralisação por motivo de falta de 

pagamento dos Boletins de Medição nº 1, 2, 3 e 4, correspondente ao período de 15 de outubro 

de 2016 a 22 de fevereiro de 2017 em que essa situação ocorreu, conforme citado. 

 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

 

2.1.8. O Contrato de Repasse nº 803658/2014/MC/CAIXA está com 83,13% de 

execução. 
 

Fato 
 

O Contrato de Repasse nº 803658/2014/MC/CAIXA teve aprovação da CAIXA de sete 

boletins de medição de serviços. O valor total pago corresponde a 83,96% dos recursos 

previstos em seu Plano de Trabalho, conforme discriminação na planilha seguinte. 

 
Tabela - Pagamentos totais efetuados pela Prefeitura Municipal de Santarém/PA à empresa executora.  

 
Discriminação Concedente 

(R$) 

Contrapartida 

(R$) 

Total 

(R$) 

Execução 

Financeira 

(%) 

Valor do Contrato de Repasse 1.185.400,00 151.427,58 1.336.827,58 --//-- 

Valores Desbloqueados pela 

CAIXA 

994.313,52 128.024,80 1.122.338,32 83,96 

Fonte: Contrato de Repasse nº 803658/2014/MC/CAIXA e Boletins de Medição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

 

A discriminação do valor total pago pelos sete boletins de medição de serviços está descrita 

na planilha que segue. 

 



 

 

Tabela - Discriminação dos pagamentos totais efetuados pela Prefeitura Municipal de Santarém/PA à empresa 

executora. 
 

Boletim de Medição Pagamentos Data do Débito em Conta p/ 

PMS 

e Pagt.º da Empresa Executora 
Nº Período Concedente 

(R$) 

Contrapartida 

(R$) 

Total 

(R$) 

1 07/07 a 

14/07/2016 

98.446,74 12.575,97 111.022,71 16/12/2016 

2 15/07 a 

15/08/2016 

198.170,38 25.315,05 223.485,43 07/02/2017; 08/02/2017; 

13/02/2017 

14/02/2017; 16/02/2017; 

17/02/2017 

3 16/08 a 

15/09/2016 

195.347,89 24.954,49 220.302,38 07/02/2017; 08/02/2017; 

13/02/2017 

14/02/2017; 16/02/2017; 

17/02/2017 

4 16/09 a 

05/10/2016 

80.663,80 10.304,99 90.968,79 07/02/2017; 08/02/2017; 

13/02/2017 

14/02/2017; 16/02/2017; 

17/02/2017 

5 23/02 a 

28/02/2017 

58.159,86 7.429,57 65.589,43 04/10/2017; 06/10/2017 

6 01/05 a 

09/06/2017 

84.834,27 10.837,06 95.671,33 04/10/2017; 06/10/2017; 

15/12/2017 

7 15/06 a 

13/07/2017 

278.690,58 36.607,67 315.298,25 15/12/2017; 02/01/2018 

Total 994.313,52 128.024,80 1.122.338,32  

Fonte: Contrato de Repasse nº 803658/2014/MC/CAIXA e Boletins de Medição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

 

A comparação entre as datas do período de execução dos serviços e as datas dos respectivos 

pagamentos demonstra a discrepância de tempo decorrido entre a execução e o respectivo 

pagamento. Essa demora no pagamento efetuado fez com que a empresa suspendesse os 

serviços pelo período de tempo decorrido entre as 4ª e 5ª medições. 

 

A inspeção da execução do microssistema de abastecimento de água de Tabocal baseou-se na 

discriminação de serviços constantes do 7º Boletim de Medição e na proposta de 

reprogramação de projeto enviado pela Prefeitura Municipal de Santarém/PA à CAIXA.  

 

O cotejo demonstra que alguns subitens de serviços não foram executados, ou não foram 

executados totalmente. Alguns serviços sofreram alterações durante a execução que 

otimizaram as quantidades previstas, seja mudando a bitola das peças usadas, seja efetuando 

sua substituição por outras, ou mesmo não executando os serviços. Os saldos de recursos 

remanescentes foram utilizados para compor a proposta de reprogramação dos serviços. A 

inspeção constatou a execução financeira estimada em 92,97% para o microssistema de 

Tabocal, conforme a planilha que segue.  

 
Tabela - Discriminação da inspeção do microssistema de abastecimento de água de Tabocal 

 
 

Item 

 

Descrição dos Serviços 

Valor do 

Orçamento 

(R$) 

Inspeção da 

Execução 

 

Comentários 

Valor (R$) (%) 

1.0 Micro-sistema Tabocal 706.842,72 657.179,12 92,97 

1.1 Serviços Preliminares 13.943,83 5.162,58 37,0 Item considerado concluído! 

Não executado o item 1.1.3 – Abrigo 

provisório. O saldo não utilizado compõe 



 

 

a proposta de reprogramação enviada a 

CAIXA. 

1.2 Captação de água bruta 107.743,93 106.556,11 99,0 Item não considerado concluído! 

Não executado o item 1.2.16 – Análise 

físico-química da água. O saldo não 

utilizado compõe a proposta de 

reprogramação enviada a CAIXA. 

1.3 Conjunto elevatório  35.157,51 32.875,65 94,0 Item considerado concluído!  

Houve alterações nas quantidades dos 

itens 1.3.4.1, 1.3.4.3, 1.3.4.6, 1.3.4.8 e 

1.3.4.9, com redução de custo. O saldo 

não utilizado compõe a proposta de 

reprogramação enviada a CAIXA. 

1.4 Reservação 189.145,46 189.145,45 100,0 Totalmente executado! 

1.5 Tratamento 6.206,13 1.523,07 25,0 Item considerado concluído!  

Não foram executados os itens 1.5.1.1 a 

1.5.1.7, mas foram usados outros 

materiais em seu lugar, com redução de 

custo. O saldo não utilizado compõe a 

proposta de reprogramação enviada a 

CAIXA. 

1.6 Rede de distribuição 196.967,56 196.967,56 100,0 Totalmente executado! 

1.7 Ligações domiciliares 120.896,21 91.639,53 76,0 Não executado totalmente! 

Não foram executados os itens: 1.7.1.1, 

1.7.1.2, 1.7.2.1, 1.7.2.2, 1.7.2.3, 1.7.2.4, 

1.7.2.5, 1.7.2.6, 1.7.2.7 e 1.7.2.8. 

O saldo não utilizado compõe a proposta 

de reprogramação enviada a CAIXA. 

1.8 Sistema elétrico 29.609,67 29.609,67 100,0 Item considerado concluído!  

Totalmente executado. 

1.9 Serviços complementares 7.172,42 3.699,50 51,58 Item considerado concluído!  

Não executado o item 1.9.1. O saldo não 

utilizado compõe a proposta de 

reprogramação enviada a CAIXA. 

Fonte: Inspeção da execução dos serviços, em 24 de abril de 2018. 

 

O mesmo procedimento de análise foi usado para a inspeção dos serviços executados para o 

microssistema de Jacamim, constatando a execução de 78,15%, conforme se demonstra na 

planilha que segue. 

 
Tabela - Discriminação da inspeção do microssistema de abastecimento de água de Jacamim 

 
 

Item 

 

Descrição dos Serviços 

Valor do 

Orçamento 

(R$) 

Inspeção da 

Execução 

 

Comentários 

Valor (R$) (%) 

2.0 Micro-sistema Jacamim 588.665,19 454.110,96 78,15 

2.1 Serviços Preliminares 13.943,83 5.162,58 37,0 Item considerado concluído! 

Não executado o item 2.1.3 – Abrigo 

provisório. O saldo compõe a proposta de 

reprogramação enviada a CAIXA. 

2.2 Captação de água bruta 107.743,93 106.556,11 99,0 Item não considerado concluído! 

Não executado o item 2.2.16 – Análise 

físico-química da água. O saldo compõe a 

proposta de reprogramação enviada a 

CAIXA. 

2.3 Conjunto elevatório  35.157,51 14.542,97 41,36 Item não considerado concluído! 



 

 

2.3.1 – Conjunto moto-bomba foi 

executado, entretanto, está queimado. Por 

isso, não será considerada a execução 

desse item; 

  

Houve alterações nas quantidades dos 

itens 2.3.4.1, 2.3.4.3, 2.3.4.6, 2.3.4.8, 

2.3.4.9 e 2.3.4.12, com acréscimos e 

decréscimos. O saldo compõe a proposta 

de reprogramação enviada a CAIXA. 

2.4 Reservação 189.145,46 189.145,45 100,0 Totalmente executado! 

2.5 Tratamento 6.206,13 6.206,13 100,0 Item considerado concluído!  

2.6 Rede de distribuição 78.790,03 78.790,03 100,0 Totalmente executado! 

2.7 Ligações domiciliares 120.896,21 16.925,60 14,0 Não executado totalmente! 

Executadas 70 ligações, face as 500 

ligações previstas. 

Não foram executados os itens: 2.7.1.1, 

2.7.1.2, 2.7.2.1, 2.7.2.2, 2.7.2.3, .7.2.4, 

2.7.2.5, 2.7.2.6, 2.7.2.7 e 2.7.2.8. 

O saldo compõe a proposta de 

reprogramação enviada a CAIXA. 

2.8 Sistema elétrico 29.609,67 29.609,67 100,0 Item considerado concluído!  

Totalmente executado. 

2.9 Serviços complementares 7.172,42 7.172,42 100,0 Item considerado concluído!  

Fonte: Inspeção da execução dos serviços, em 24 de abril de 2018. 

 

Com base nos resultados das planilhas anteriores, a realização física e financeira constatada 

pela inspeção efetuada pela CGU, para o microssistema de Jacamim e Tabocal é o que se 

mostra na planilha a seguir. 

 
Tabela - Cálculo da execução física-financeira dos microssistemas de Tabocal e Jacamim 

 
 

Local  

Contrato nº 002/2016-NGO Contrato de Repasse - Inspeção da Execução 

Valor 

[a]  

 

(R$) 

Pagamentos  

[b] 

 

(R$) 

Execução  

c = [a ÷ b] x 100%  

  

(%) 

Contrato de 

Repasse  

[d] 

(R$) 

Execução 

Financeira  

[e] 

(R$) 

Execução 

f = (d÷e)x100% 

 

(%) 

Tabocal 706.842,72 657.179,11 92,97 729.387,17 657.179,12 90,10 

Jacamim 588.665,19 464.263,67 78,15 607.440,41 454.110,96 74,75 

Total 1.295.507,91 1.121.442,78 86,56 1.336.827,58 1.111.290,08 83,13 

Fonte: Inspeção da execução, em 24 de abril de 2018. 

 

Levando em consideração os valores acordados para o Contrato de Repasse nº 803658/2014, 

vemos que a execução física atinge o percentual de 83,13%. Esse percentual é diferente do 

percentual dos valores desbloqueados pela CAIXA (83,96% - primeira planilha). 

 

Isso se deve pelo fato de, na inspeção da execução, a equipe da CGU ter desconsiderado a 

execução do item 2.3.1 – Conjunto moto-bomba (no valor de R$ 14.880,08) da planilha de 

Jacamim por estar queimado no momento da inspeção, mas que se encontrava executado, e 

em operação, na ocasião da inspeção da CAIXA.  

 

Pelos motivos expostos não se constatou a ocorrência de superfaturamento nos pagamentos 

efetuados pela Prefeitura Municipal de Santarém/PA à empresa contratada para a execução 

dos microssistemas de abastecimento de água de Tabocal e Jacamim. 

 



 

 

 

  
##/Fato## 

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 na inspeção física da obra, o objeto está com o percentual de execução de 83,13%. 

 

A Prefeitura Municipal de Santarém/PA apresentou à CEF Prestações de Contas Parciais que 

representam pagamentos que totalizaram R$ 1.122.338,32.  

 

Entretanto, os boletins de medição e os relatórios de acompanhamento de engenharia dão 

conta de uma realização física/financeira correspondente ao valor de R$ 1.121.442,78, 

equivalente ao percentual de 83,89% de execução do contrato de repasse. 

 

A inspeção da obra pela equipe da CGU constatou a correspondência entre as execuções 

financeira e física do objeto do convênio, equivalente a 83,13%, correspondente ao valor de 

R$ 1.111.290,08.  

 

A diferença entre as avaliações não é significativa e decorre de critérios de medição adotados 

durante as medições efetuadas pelas equipes dos órgãos de fiscalização. 

 

O microssistema de abastecimento de água da localidade de Jacamim apresenta problema de 

captação e distribuição de água. Já na localidade de Tabocal, o microssistema de 

abastecimento de água apresenta problema na distribuição com a situação se refletindo na 

baixa adesão de usuários para a utilização do serviço de abastecimento de água de ambas as 

localidades.  

 

Também foram constatadas ausência de formalidades na elaboração do processo da licitação 

Tomada de Preço Contrato nº 002/2016-NGO correspondente para a contratação de empresa 

de construção civil, tal como ausência de numeração sequencial em todas as páginas do 

processo. O Contrato nº 002/2016-NGO, firmado entre a Prefeitura Municipal de 

Santarém/PA e a empresa construtora selecionada pela licitação citada, apresentava-se com 

a garantia contratual vencida e não renovada, por ocasião dos trabalhos de campo.  

 

Para todos os fatos apontados, a Prefeitura Municipal de Santarém/PA informa que está 

tomando providências para sanar os problemas constatados. As obras que se encontram 

paralisadas serão retomadas após a aprovação pela Caixa Econômica Federal de proposta de 

reprojetamento de serviços apresentada pela Administração Municipal. Durante a retomada 

de serviços, todas essas falhas serão corrigidas. 

 

 
 

 


