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Este Relatório trata dos resultados dos exames 
realizados sobre 06 Ações de Governo 
executadas no município de Camaçari/BA. 
 
A fiscalização teve como objetivo analisar a 
aplicação dos recursos federais no Município 
sob a responsabilidade de órgãos e entidades 
federais, estaduais, municipais ou entidades 
legalmente habilitadas, relativas ao período 
fiscalizado indicado individualmente, tendo 
sido os trabalhos de campo executados no 
período de 15/09/2014 a 01/10/2014.  

Informações sobre indicadores 
socioeconômicos do município 
fiscalizado:  
 
 

Informações Socioeconômicas 
População: 242.970 
Índice de Pobreza: 57,51 
PIB per Capita: 45.949,51 
Eleitores: 107.846 
Área: 760 

 Fonte: Sítio do IBGE. 
 



 

 

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.  

As situações evidenciadas nos trabalhos de campo foram segmentadas de acordo com a 
competência de monitoramento a ser realizado pela Controladoria-Geral da União.  
 
A primeira parte, destinada aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal - 
gestores federais dos programas de execução descentralizada - apresentará situações 
evidenciadas que, a princípio, demandarão a adoção de medidas preventivas e corretivas 
desses gestores, visando à melhoria da execução dos Programas de Governo ou à instauração 
da competente Tomada de Contas Especial, as quais serão monitoradas pela Controladoria-
Geral da União.  
 
Na segunda parte serão apresentadas as situações evidenciadas decorrentes de levantamentos 
necessários à adequada contextualização das constatações relatadas na primeira parte. Dessa 
forma, compõem o relatório para conhecimento dos Ministérios repassadores de recursos 
federais, bem como dos Órgãos de Defesa do Estado para providências no âmbito de suas 
competências, embora não exijam providências corretivas isoladas por parte das pastas 
ministeriais. Esta Controladoria não realizará o monitoramento isolado das providências 
saneadoras relacionadas a estas constatações. 
 
 
        Informações sobre a Execução da Fiscalização 
 
 
Quantidade de ações de controle realizadas nos programas/ações fiscalizados: 
 

Ministério Programa/Ação Fiscalizado Qt. 
Montante 

Fiscalizado por 
Programa/Ação 

Ministério da 
Integração Nacional 

- Prevenção e Preparação para 
Desastres 

1 3.261.239,71 

Totalização Ministério da Integração Nacional 1 3.261.239,71 
Ministério da Saúde - Aperfeiçoamento do Sistema Único 

de Saúde (SUS) 2 5.384.175,00 

Totalização Ministério da Saúde 2 5.384.175,00 
Ministério das Cidades - Moradia Digna 1 14.867.115,39 

- Saneamento Básico 1 185.011.097,60 
Totalização Ministério das Cidades 2 199.878.212,99 
Ministério do Desenv. 
Social e Combate a 
Fome 

- Segurança Alimentar e Nutricional 1 1.800.000,00 

Totalização Ministério do Desenv. Social e Combate a 
Fome 

1 1.800.000,00 

Totalização da Fiscalização 6 210.323.627,70 
 
 



 

 

Os executores dos recursos federais no âmbito municipal foram previamente informados 
sobre os fatos relatados, tendo se manifestado em 11/11/2014, cabendo ao Ministério 
supervisor, nos casos pertinentes, adotar as providências corretivas visando à consecução 
das políticas públicas, bem como à apuração das responsabilidades. 
 
 
 
        Consolidação de Resultados 
 
 

Durante os trabalhos de fiscalização realizados no Município de Camaçari/BA, 
constataram-se diversas falhas relativas à aplicação dos recursos federais examinados, 
demonstradas por Ministério e Programa de Governo. Dentre estas, destacam-se, a seguir, as 
de maior relevância quanto aos impactos sobre a efetividade dos Programas/Ações 
executados na esfera local. 
 
Apesar de esta análise estar segmentada por área ministerial, não se deve perder de vista 
aqueles aspectos que, em razão de sua transversalidade, caracterizam mais fortemente as 
deficiências da Gestão Municipal, sendo, pois, aqueles que, se corrigidos, tendem a 
proporcionar melhorias relevantes. 
 
Como resultado dos trabalhos de campo, esta Controladoria identificou falhas na execução 
de Programas Federais no município dentre as quais destacamos as seguintes, por área 
ministerial: 
 
I) Ministério da Integração Nacional: 
 
- Deficiência no acompanhamento do Convênio nº 706576/2009, implicando em contratação 
de serviços aquém do objeto e consequente inadequação do plano de trabalho; 
- Licitação com projeto básico deficiente. 
 
II) Ministério da Saúde: 
 
- Unidade de Pronto Atendimento com obra concluída, mas ainda sem utilização na 
finalidade proposta; 
- Desvio de finalidade na aplicação de recursos do SAMU 192 no montante de 
R$2.928.135,93 repassados no período de janeiro/2013 a julho/2014. 
 
III) Ministério das Cidades: 
 
- Obras de construção de unidades habitacionais paralisadas, referentes à execução do 
Contrato de Repasse nº 301507/2009, resultando em invasões e risco de dano ao 
empreendimento inacabado; 
- Falha de planejamento e projeto básico deficiente, referente ao Termo de Compromisso nº 
0350977-09/2011, resultando em majoração do valor da obra e alteração do objeto 
contratado em percentuais acima do limite legal, comprometendo a continuidade da obra e 
os objetivos do referido Termo; 



 

 

- Ocorrência de superfaturamento de quantidades no montante de R$1.060.649,98, além de 
sobrepreço efetivo de R$276.261,60 e potencial de R$505.829,01, na execução do Termo de 
Compromisso nº 0350977-09/2011. 
 
IV) Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome: 
 
- Ineficiência administrativa na execução do Contrato de Repasse nº 367383-84/2011. 



 

 

Ordem de Serviço: 201411296 
Município/UF: Camaçari/BA 
Órgão: MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL 
Instrumento de Transferência: Convênio - 706576 
Unidade Examinada: CAMACARI PREF SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E 
FINANCAS  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 3.261.239,71 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 18/09/2014 a 01/10/2014 sobre a 
aplicação dos recursos do programa 1027 - Prevenção e Preparação para Desastres / 8348 - 
Apoio a Obras Preventivas de Desastres no município de Camaçari/BA. 
 
A ação fiscalizada destina-se ao apoio à realização de ações de caráter preventivo destinadas 
a reduzir a ocorrência e a intensidade dos desastres com ações estruturais e não estruturais. 
Essas medidas referem-se ao planejamento da ocupação do espaço geográfico e à execução 
de obras e serviços, principalmente relacionados com intervenções em áreas de risco, tais 
como, dentre outras: aquisição e instalação de equipamentos, infraestrutura urbana e rural, 
estabilização de encostas, contenção de erosões, relocação de famílias de áreas de risco, 
prestação de serviços essenciais, proteção do patrimônio público e demais ações que visem 
diminuir a vulnerabilidade da população aos desastres, em complementação à atuação 
Municipal e Estadual. Visa ainda evitar e/ou reduzir perdas e danos provocados por 
desastres, com ações estruturantes e não estruturantes, visando a minimização de recursos 
alocados como decorrência de demandas emergenciais, bem como o acompanhamento e 
avaliação da aplicação destes recursos na verdadeira diminuição da vulnerabilidade das 
populações beneficiadas.. 

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 esta Controladoria. 

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 pela Controladoria-Geral da União. 

2.1.1. Deficiência no acompanhamento do Convênio n° 706576/2009, implicando em 
contratação de serviços aquém do objeto e consequente inadequação do plano de 
trabalho. 
 
 



 

 

Fato 
 
Foi constatado que na Concorrência n° 004/2013, cuja execução seria suportada pelo 
Convênio n° 706576/2009, foi suprimida a construção da Ponte da Avenida Radial C, 
porém, tal supressão não foi objeto de ajuste no Plano de Trabalho firmado com o Ministério 
da Integração Nacional, a que caberia acompanhar a execução do convênio. 
 
A Ponte da Avenida Radial C foi construída sob o Contrato de Repasse nº 350977-09, 
firmado com o Ministério das Cidades, nas obras de Execução do Saneamento Integrado da 
Bacia do Rio Camaçari. 
 
O valor original do convênio foi de R$ 3.261.239,71, dos quais R$ 3.130.788,71, a cargo do 
MI, e R$ 130.451,00, em contrapartida a cargo do convenente.  
 
Em consulta ao Portal dos Convênios (SICONV), consta como pendente a proposta de termo 
aditivo aumentando a contrapartida para R$ 1.646.958,82, alterando o valor total do 
convênio para R$ 4.777.747,53. Mesmo nesta proposta, ainda constata-se a construção da 
ponte na Av. Radial C. 
 
Salienta-se que a execução das 5 (cinco) pontes foi contratada por R$ 4.287.688,05. Assim, 
além da supressão do objeto, também se constata que o valor do convênio e do Plano de 
Trabalho, ajustado em 2013, não refletem o valor da obra. 
 
Tal constatação também foi apresentada à Prefeitura do Município de Camaçari em 
Relatório de Fiscalização Preliminar, porém, o gestor não se manifestou a respeito.  
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Não se aplica. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Não se aplica. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Avaliar e adequar o plano de trabalho, bem como os termos do Convênio 
n° 706576/2009, de 31/12/2009, firmado entre o Ministério da Integração Nacional e a 
Prefeitura do Município de Camaçari/BA, em razão de uma das seis pontes previstas no 
objeto deste Convênio já haver sido construída no âmbito no Contrato de Repasse nº 
350977-09, firmado entre esta Prefeitura e o Ministério das Cidades. 
 
 
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. Esta Controladoria não realizará o monitoramento isolado das 
providências saneadoras relacionadas a estas constatações. 

2.2.1. Informações gerais do convênio e sobre o diagnóstico do local da intervenção. 
 
Fato 
 
O Ministério da Integração Nacional (MI) e Prefeitura do Município de Camaçari firmaram, 
em 31/12/2009 (publicado no Diário Oficial da União em 20/01/2010), o Convênio n° 
706576/2009, cujo objeto foi a construção de seis pontes na Bacia Urbana do Rio Camaçari, 
quais sejam: (1) Avenida Radial C; (2) Avenida Rio Camaçari; (3) Travessa Rio Bandeira; 
(4) Rua das Algarobas; (5) Rua Belmonte; e (6) Rua Bahia. 

O Ministério da Integração Nacional realizou um aporte na conta corrente do Convênio, 
através da ordem bancária n° 2011OB800105, em 20/05/2011, no valor de R$ 1.043.596,71. 

Nenhuma despesa foi executada pela Prefeitura do Município de Camaçari desde então. O 
saldo na conta corrente n° 61187-5, da agência n° 1238-6, do Banco do Brasil, em 
15/09/2014, era de R$ 1.360.761,09. Foi observado que os valores foram devidamente 
aplicados em um fundo de renda fixa. 

As obras objeto do Convênio estão integradas ao Programa Municipal de Urbanização 
Integrada na Bacia do Rio Camaçari. As pontes estão situadas na mesma área desta 
intervenção urbanística, que contemplam obras de saneamento integrado com recuperação e 
revitalização dos rios que percorrem a área urbana da Sede do município de Camaçari, 
prevendo ações de desocupação das Áreas de Preservação Permanente - APP, reurbanização 
das margens, melhoria do sistema viário e da mobilidade urbana, instalações de unidades 
hidráulico-sanitárias, recuperação e revitalização dos leitos do Rio Camaçari e seus 
afluentes. 

A Prefeitura do Município de Camaçari realizou uma licitação visando executar a construção 
de cinco pontes em concreto armado (uma das pontes previstas no convênio foi suprimida), 
com largura apropriada para passagem de veículos em dois sentidos e passeios para 
pedestres. Além dessas cinco, serão construídas diversas pontes ao longo da avenida 
marginal ao Rio Camaçari, em construção, porém, sob outros contratos.  

A área é sujeita a inundações em períodos de chuva e, sob o contexto do Programa 
Municipal de Urbanização Integrada na Bacia do Rio Camaçari, avalia-se que a obra atende 
aos objetivos do Programa de Prevenção e Preparação para Desastres, sendo capazes de 
minimizar ou mitigar efeitos danosos em casos de cheias. 

Adiante são apresentadas as situações encontradas, antes da intervenção, uma vez que as 
obras não foram iniciadas. 

Uma vez que o projeto básico não continha informações sobre a localização das pontes 
(plantas de situação e localização) e as ruas da região não possuem identificação, os locais 



 

 

visitados foram apontados pelo Secretário de Habitação de Camaçari. O fato de o projeto 
básico estar incompleto foi constatado em item específico deste relatório. 

I – Ponte da Rua das Algarobas:  

Constitui-se, hoje, de uma ponte improvisada em madeira, para passagem apenas de 
pedestres, de forma precária.  

 
Foto: Placa da obra próxima à futura Ponte da Rua 

das Algarobas, Camaçari (BA), em 30/09/2014. 

 
Foto: Vista da ponte existente na Rua das 

Algarobas, Camaçari (BA), em 30/09/2014. 
 

II – Ponte da Rua Belmonte:  

É uma ponte em concreto armado, com um apoio na mediatriz do leito do rio. Tal qual a rua, 
possui trânsito em dois sentidos, mas permite a passagem de apenas um veículo por vez. 

 
Foto: Vista da ponte existente na Rua Belmonte, 

Camaçari (BA), em 30/09/2014. 

 
Foto: Vão da ponte existente na Rua Belmonte, 

Camaçari (BA), em 30/09/2014. 
  

III – Ponte da Rua da Bandeira:  

É uma ponte provisória, em concreto armado, em rua de trânsito de dois sentidos, mas que 
permite a passagem de apenas um veículo. 



 

 

 
Foto: Vista da ponte existente na Rua da Bandeira, 

Camaçari (BA), em 30/09/2014. 

 
Foto: Vão da ponte existente na Rua da Bandeira, 

Camaçari (BA), em 30/09/2014. 
 

IV – Ponte da Av. Rio Camaçari:  

Apesar de possuir largura suficiente para trânsito de veículos em dois sentidos, além de 
passeio para pedestres, é uma ponte construída em bueiros Armco, permitindo a retenção de 
detritos trazidos pelo Rio Camaçari (ver foto), que podem impedir a livre passagem da água 
em situações de maior vazão (chuvas). 

 
Foto: Vista da ponte existente na Av. Camaçari, 

Camaçari (BA), em 30/09/2014. 

 
Foto: Vão da ponte existente na Av. Camaçari, 

Camaçari (BA), em 30/09/2014. 
 

V – Ponte de Rua Bahia:  

No termo de referência consta que no local haveria uma ponte provisória, em madeira, para 
passagem apenas de pedestres e ciclistas, em precário estado de conservação. 

No local visitado não foi observada a existência da ponte. 



 

 

 
Foto: Vista do local da Ponte da Rua Bahia, 

Camaçari (BA), em 30/09/2014. 
 

No convênio ainda estava prevista a construção de uma sexta ponte, a da Av. Radial C, a 
qual foi executada sob o contrato de repasse nº 350977-09, nas obras de Execução do 
Saneamento Integrado da Bacia do Rio Camaçari, conforme constatado em item específico 
deste relatório. 
 
  
##/Fato## 

2.2.2. Supressão do objeto do Convênio e do Plano de Trabalho, sem a devida 
adequação. 
 
Fato 
 
Foi constatado que na Concorrência n° 004/2013, cuja execução seria suportada pelo 
Convênio n° 706576/2009, foi suprimida a construção da Ponte da Avenida Radial C, 
porém, tal supressão não foi objeto de ajuste no Plano de Trabalho firmado com o MI. 
 
A Ponte da Avenida Radial C foi construída sob o Contrato de Repasse nº 350977-09, nas 
obras de Execução do Saneamento Integrado da Bacia do Rio Camaçari. 
 

 
Foto: Ponte da Av. Radial C, Camaçari (BA), em 

30/09/2014. 
 
O valor original do convênio foi de R$ 3.261.239,71, dos quais R$ 3.130.788,71, a cargo do 
MI, e R$ 130.451,00, em contrapartida a cargo do convenente.  
 



 

 

Em consulta ao Portal dos Convênios (SICONV), consta como pendente a proposta de termo 
aditivo aumentando a contrapartida para  R$ 1.646.958,82, alterando o valor total do 
convênio para R$ 4.777.747,53. 
 

Tabela: Resumo do Plano de Trabalho (ajustado em 25/03/2013) 

Item Descrição Valor Início Fim 

1 Construção de Ponte na Rua Bahia, Distrito 
Sede - Camaçari - Bahia. R$ 592.588,65 01/03/2010 31/08/2014 

2 Construção de Ponte na Avenida Rio 
Camaçari - Distrito Sede - Camaçari - Bahia. R$ 885.750,90 20/01/2010 04/07/2014 

3 Construção de Ponte na Rua Bandeira, 
Distrito Sede - Camaçari - Bahia R$ 737.781,67 20/01/2010 02/06/2014 

4 Construção de Ponte na Avenida Radial C - 
Distrito Sede - Camaçari - Bahia. R$ 1.028.400,63 03/02/2010 02/08/2014 

5 Construção de Ponte na Rua Algaroba, 
Distrito Sede - Camaçari -Ba R$ 658.912,78 20/01/2010 02/05/2014 

6 Construção de Ponte na Rua Belmonte, no 
Distrito Sede - Camaçari - Bahia R$ 874.312,90 20/01/2010 02/05/2014 

 R$ 4.777.747,53   
Fonte: SICONV, em 09/10/2014. Não foi observada a formalização do ajuste do plano de trabalho. 
 
Salienta-se que a execução das 5 (cinco) pontes foi contratada por R$ 4.287.688,05. Assim, 
além da supressão do objeto, também se constata que o valor do convênio e do Plano de 
Trabalho ajustado em 2013 não refletem o valor da obra. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Não houve manifestação da unidade examinada para esse item. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos fatos, a 
análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada acima, no campo fato. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.3. Exigência de garantia de proposta em data anterior à apresentação da 
documentação de habilitação à licitação. 
 
Fato 
 
Foi constatada a exigência de garantia de proposta em data anterior à apresentação da 
documentação de habilitação à licitação. 
 
No item n° 9.1.6, do Edital, consta que: 
 

Garantia de proposta nas modalidades previstas no § 1° do artigo 56 da Lei 
Federal n° 8.666/93, no valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), 
com prazo de validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados à partir 
da data de abertura da licitação, podendo a empresa optar por qualquer das 



 

 

modalidades previstas na Lei Federal n° 8.666/93. A garantia exigida deverá 
ser prestada até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da licitação, 
diretamente na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Camaçari, (horário de 
atendimento das 08h às 12h e das 14h às 17h), que expedirá um oficio de 
encaminhamento da caução. 
 

De acordo com entendimento do TCU, – Acórdãos n° 2.095/2005, n° 2.993/2009, n° 
2074/2012, todos do Plenário – a exigência de apresentação de garantias, anteriormente à 
data prevista para entrega dos documentos de habilitação e da proposta de preços, afronta o 
disposto no art. 43 da Lei n° 8666, de 21/06/1993, pois cria procedimento não previsto neste 
normativo. 
 
Ainda conforme o entendimento do TCU, tal prática permitiria ao órgão público conhecer de 
antemão as empresas interessadas na licitação, o que seria indesejado, pois poderia 
comprometer a lisura do certame. 
  
##/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## 

2.2.4. Licitação com projeto básico deficiente. 
 
Fato 
 
De acordo com o material disponibilizado para a equipe de fiscalização e aos licitantes na 
página eletrônica da Prefeitura do Município de Camaçari (compras.camacari.ba.gov.br), 
constatou-se que os projetos básicos das cinco pontes amparadas pelo Convênio n° 706756 
não contemplavam todos os elementos necessários para a correta caracterização dos objetos 
licitados. 
 
 Segundo o Roteiro de Auditoria de Obras Públicas do Tribunal de Contas da União, um 
projeto básico de uma obra de arte especial deverá possuir, no mínimo, o rol de elementos 
trazido no quadro adiante.  
 
No quadro ainda seguem os comentários da equipe de fiscalização, respectivamente, sobre a 
suficiência de cada elemento do projeto básico licitado. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Quadro analítico do projeto básico licitado. 

Item Elemento do Projeto Básico Comentários Suficiência 

1 

Boletim de sondagens contendo, 
necessariamente, detalhamento das 
camadas do terreno, identificação da 
resistência das camadas e 
plantas/perfis dos furos realizados (1 
furo em cada apoio/pilar da ponte, 
conforme Manual de Obras de Arte 
Especiais do Dnit). 

A partir das plantas, observa-se que 
foram realizadas sondagens nas 
proximidades da ponte da Av. Rio 
Camaçari, entretanto os furos não 
coincidem com os apoios das pontes 
(plantas n° 1 e n° 2). Não foram 
observados boletins de sondagem. 
Tampouco há indicações das 
sondagens nas demais pontes. 

Não atende. 

2 Desenhos com a geometria da 
estrutura. 

Embora se possa aferir a geometria da 
estrutura a partir das plantas 
existentes, não há projeto geométrico. 
O projeto também não possui as 
plantas de situação e de localização. 

Não atende. 

3 Plantas de fundações. Há indicações das estacas nas plantas. Atende. 

4 Plantas de formas, armaduras e 
protensões. O projeto possui esses elementos. Atende. 

5 Plantas com o detalhamento da 
drenagem. 

Apesar de tais elementos estarem 
contemplados no conjunto de plantas 
da estrutura (calhas, tubos, drenos e 
declividade), não há projeto específico 
de drenagem, carecendo de 
detalhamentos. 

Não atende. 

6 Projetos dos aparelhos de apoio, juntas 
de dilatação. O projeto possui esses elementos. Atende. 

7 Plantas de iluminação e sinalização. 

A planilha de custos não contempla 
itens de iluminação e sinalização. 
Como as pontes possuem extensões 
inferiores a 25 metros, poderiam 
dispensar iluminação, entretanto a 
sinalização faz-se necessária, mas 
pode ser executada pela Prefeitura em 
outro contrato. O projeto também não 
traz esses elementos. 

Não se aplica. 

8 

Memorial com relatório de projeto 
contendo: concepção, quadro de 
quantidades, discriminação de todos 
os serviços e distâncias de transporte. 

Apenas a ponte na Av. Rio Camaçari 
traz esse elemento, mas as 
especificações estão genéricas e não 
contemplam todos os serviços, tais 
quais estão descritos na planilha 
orçamentária. 
Não há critérios de medição dos 
serviços. 

Não atende. 

9 Memorial com justificativa das 
alternativas aprovadas. 

Apenas a ponte na Av. Rio Camaçari 
traz esse elemento. Não atende. 

10 Memória de cálculo do 
dimensionamento da estrutura. 

Apenas a ponte na Av. Rio Camaçari 
traz esse elemento. 
A Prefeitura do Município de 
Camaçari apresentou memórias de 
cálculo das estruturas de outras três 
pontes, entretanto não identificou 
sobre de quais pontes seriam tais 
memórias. 

Não atende. 

11 

Quadro resumo contendo os 
quantitativos e distâncias de transporte 
dos materiais que compõem a 
estrutura do pavimento. 

O projeto não traz esse elemento. Não atende. 



 

 

Item Elemento do Projeto Básico Comentários Suficiência 

12 

Memorial com plano de execução, 
contendo: relação de serviços, 
cronograma físico, relação de 
equipamentos. 

Há a relação de serviços e 
cronograma, mas não há a relação de 
equipamentos. Faltam as composições 
dos custos unitários dos serviços extra 
SINAPI. 

Atende 
parcialmente. 

13 Especificação dos materiais e serviços. Apenas a ponte na Av. Rio Camaçari 
traz esse elemento. Não atende. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 325/2014, de 13/11/2014, a Prefeitura Municipal de Camaçari/BA 
apresentou a seguinte manifestação: 

 
Em relação ao apontamento acerca de deficiência no projeto básico, 
detectamos equívoco nos projetos estruturais das pontes que apresentam 
exposição de sua infraestrutura (estacas metálicas) à ação das águas dos rios 
após a definição das cotas hidráulicas, quando forem concluídas as obras do 
Programa de Urbanização Integrada. Foi verificado que as cotas dos blocos 
de coroamento das estacas estão acima das cotas hidráulicas finais dos rios. 
 
Visando corrigir estas distorções, a Prefeitura está providenciando a revisão 
dos projetos estruturais das 05 pontes, considerando os aspectos acima 
descritos, incluindo a emissão de nova ART. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A Prefeitura do Município de Camaçari não refutou a constatação apresentada e apresentou 
outra deficiência do projeto básico, acerca das fundações, não detectada pela equipe de 
fiscalização nos trabalhos de campo. 
 
Tal situação reforça a constatação de que o projeto básico não contempla todos os elementos 
necessários para a correta caracterização do objeto da licitação, o que poderá acarretar em 
situações indesejáveis de atraso no cronograma inicialmente previsto e aditivos contratuais 
para ajustes de quantitativos, entre outras. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.5. Paralisação da obra acarretando em atrasos ao cronograma. 
 
Fato 
 
Foi constatado atraso em relação ao cronograma da obra de construção de 5 (cinco) pontes 
na Bacia Urbana do Rio Camaçari, em razão da ocorrência de paralisação dos serviços. 
 
Para execução da obra, com recursos amparados pelo Convênio n° 706576/2009, a 
Prefeitura do Município de Camaçari firmou o Contrato n° 38/2014, de 10/02/2014, com a 
empresa Tecnocret Engenharia Ltda. (CNPJ n° 01.657.655/0001-08). 
 
Em 14/03/2014, foi emitida a “Autorização para Início do Contrato”, para que a contratada 
iniciasse as obras. 
 



 

 

Entretanto, em 01/05/2014, foi dada a “Ordem de Paralisação de Serviços”, suspendendo 
temporariamente a execução deste contrato, cujas obras sequer haviam sido iniciadas. 
 
Ao ser questionada pela equipe de fiscalização a apresentar as razões da paralisação das 
obras, a Prefeitura do Município de Camaçari apresentou os seguintes esclarecimentos 
(Ofício n° 908/2014, de 01/10/2014): 
 

A elaboração do Projeto Executivo de Macrodrenagem dos rios que 
compõem a Bacia do Rio Camaçari, dentro do conceito de Drenagem 
Sustentável dos Estudos Hidrológicos, determinou a alteração da seção 
hidráulica de alguns trechos dos rios. Em função desses estudos, a SEHAB 
suspendeu, temporariamente, o início das obras das pontes para que pudesse 
efetuar os estudos de compatibilidade entre o novo Projeto Geométrico, 
determinado pelo Projeto Executivo de Macrodrenagem, e os projetos das 
pontes. 
 
Nestes estudos, que foram concluídos em 26/09/2014, verificou-se que as 
pontes da Rua das Algarobas, Rua Belmonte, Av. Rio Camaçari e Travessa 
Rio Bandeira não necessitaram de revisão de suas cotas de implantação 
iniciais. Apenas a ponte da Rua Bahia vai necessitar de revisão, pois o vão 
previsto está menor que o necessário. 
 
Por outro lado, a Planilha de Orçamento da empresa contratada apresentava 
inconsistência no arredondamento dos preços unitários e totais, necessitando 
de emissão de Termo Aditivo Contratual para acerto dos referidos preços. 
 
Em função da conclusão dos estudos de seção das pontes e da correção dos 
preços unitários e totais da contratada, a SEHAB emitiu, em 01/10/2014, a 
Ordem de Reinício das Obras, conforme cópia anexa, estabelecendo a 
programação de obras que leva em conta a menor interferência possível no 
Sistema de Tráfego da cidade. 
 

Mesmo com a ordem de reinício das obras, a paralisação para reavaliação do projeto 
inevitavelmente implicará em atrasos ao cronograma inicialmente contratado – cujo prazo de 
execução era de 11 meses – e no plano de trabalho, que necessitam ser ajustados. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 325/2014, de 13/11/2014, a Prefeitura Municipal de Camaçari/BA 
apresentou a seguinte manifestação: 
 

Conforme informamos no parágrafo anterior [nota da equipe de fiscalização: 
o gestor se refere a sua manifestação à constatação de “Licitação com projeto 
básico deficiente”], a paralisação da obra se deu para que haja a revisão dos 
projetos de implantação das pontes adequando-os ao Projeto Hidrológico do 
Programa de Urbanização Integrada na Bacia do Rio Camaçari. Findo esse 
processo, a Secretaria emitirá Ordem de Reinício da obras, vez que estavam 
paralisadas em razão destas revisões necessárias. 

  
 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 



 

 

Análise do Controle Interno 
 
Com base na manifestação do gestor, a constatação de paralisação da obra acarretando em 
atrasos ao cronograma não é afastada, pois se observa que a ordem de reinício das obras 
carece de efetividade, uma vez que o projeto ainda estava em fase de adequação, em 
13/11/2014. 
 
Conforme a manifestação da Prefeitura Municipal de Camaçari/BA à constatação de 
licitação com projeto básico deficiente, que acompanha este Relatório de Fiscalização, 
estariam sendo feitos ajustes nos projetos estruturais das pontes, relativos às fundações. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.6. Ausência de ARTs relativas ao orçamento e a execução dos projetos. 
 
Fato 
 
A equipe de fiscalização solicitou a apresentação das Anotações de Responsabilidade 
Técnica (ARTs), referentes às obras do Programa de Construção de Pontes na Bacia Urbana 
do Rio Camaçari, dos responsáveis: por cada estudo e projeto integrantes do projeto básico e 
do projeto executivo; pelo orçamento; técnico da empresa executora da obra e pela 
fiscalização das obras. 
 
Adiante segue a análise detalhada sobre a documentação apresentada, onde se constata que 
as ARTs referentes aos projetos e ao orçamento encontram-se pendentes. 
 
a) ARTs por cada estudo e projeto integrantes do projeto básico e do projeto executivo: 
 
A ART n° BA2012.141558 foi apresentada como sendo a do responsável pelo projeto 
básico. Ocorre que a ART é de nível consultoria, que não se aplica à situação em análise, e 
tampouco há remição específica aos projetos das pontes neste documento.  
 
Para ARTs de consultoria, o CREA-BA descreve que o profissional neste nível de atividade, 
utiliza seus conhecimentos técnicos para subsidiar que efetivamente toma as decisões 
relativas à obra ou serviço (CREA-BA, 1998, Manual de ART e Acervo Técnico, pag. 46). 
 
A ART é referente a contrato do profissional de CPF n° ***.703.275-** com a Construtora 
Cowan S.A. (CNPJ n° 68.528.017/001-50). 
 
Ademais, vale salientar que este profissional, assina apenas as plantas da ponte da Av. Rio 
Camaçari, não sendo o mesmo que consta como responsável técnico nos carimbos das 
plantas das pontes Travessa Rio Bandeira, Rua das Algarobas, Rua Belmonte e Rua da 
Bahia, qual seja, o engenheiro de CPF n° ***.232.646-**. 
 
Do mesmo engenheiro de CPF n° ***.703.275-**, foi apresentada a ART n° 
BA2011.1049333, de execução de projetos de concreto armado, 148 m², sob contrato da 
Technum Consultoria (CNPJ n° 03.449.662/001-31). A ART não traz quaisquer informações 
que permitam avaliar que se refere ao projeto da ponte da Av. Rio Camaçari. 
 
Posteriormente, foi entregue a ART n° BA2013.174642, cujo responsável técnico é o 
Secretário de Habitação do Município (CPF n° ***.627.605-**). Esta ART contempla a 
execução dos projetos, orçamento e fiscalização das seis pontes.  



 

 

 
Tal situação (de ele ser responsável pelos projetos das pontes) foi exposta ao referido 
Secretário, que encaminhou o Ofício n° 908/2014, de 01/10/2014, no qual trouxe a seguinte 
informação: 
 

A ART de nº BA2013.174642 de CPF n° ***.627.605-** [nome suprimido] 
foi emitida, equivocadamente,  como de Orçamento, Projeto e Fiscalização, 
tendo sido substituída pela ART de nº BA2014.150252 de Fiscalização da 
construção de 06 pontes vinculadas ao convênio nº 706576/2009 celebrado 
com o Ministério da Integração, referida acima. 
 

Desta forma, a ART de nº BA2013.174642 não foi considerada para efeitos de orçamento e 
projeto da obra. 
 
Salienta-se que a ART nº BA2014.150252 possuía uma observação de que restava pendente 
de recolhimento da contribuição, perante ao CREA-BA, para sua validação, salvo 
apresentação do boleto bancário, o que não ocorreu. 
 
Já em 03/10/2014, por e-mail, a Prefeitura encaminhou uma nova ART, registrada no 
CREA-MG sob o n°142014000000002070448, do engenheiro de CPF n° ***.969.346-**, 
como sendo responsável pela execução do projeto de quatro pontes: 
 

 
Figura: Recorte da ART do CREA-MG n°142014000000002070448. 

 
Por esta ART, não é possível identificar quais pontes a que ela se refere, uma vez que serão 
construídas diversas pontes ao longo do Rio Camaçari, além daquelas que são objeto do 
Convênio n° 706576.  
 
As abrangidas por este Convênio possuem as seguintes denominações: 
 
a) Ponte da Rua Bahia; 
 
b) Ponte da Avenida Rio Camaçari; 
 
c) Ponte da Rua Bandeira; 
 
d) Ponte da Avenida Radial C (prevista, mas não contratada sob recursos do Convênio); 
 
e) Ponte da Rua Algaroba; e 
 
f) Ponte da Rua Belmonte. 
 
Desta forma, as ARTs referentes ao projeto das pontes restam pendentes. 
 
b) ARTs dos responsáveis pelo orçamento: 
Foi constatada a ausência da ART do responsável pelo orçamento, uma vez que esta não foi 
apresentada à equipe de fiscalização. 
 



 

 

c) ART da empresa executora da obra: 
 
Foi apresentada a ART n° BA2014.044924, do responsável técnico pela empresa contratada 
para executar as obras, a Tecnocret Engenharia Ltda. (CNPJ n° 14.109.763/0001-30), que 
avalia-se como suficiente. 
 
d) ART de fiscalização das obras: 
 
Avalia-se que as ARTs apresentadas pelo Secretário de Habitação do Município, n° 
BA2013.174642 e nº BA2014.150252, atendem às formalidades. 
 
No quadro resumo adiante, seguem as ARTs apresentadas pela Prefeitura do Município de 
Camaçari ao longo do período de fiscalização e citadas nesta análise. 
 

Quadro: Resumo das ARTs apresentadas à equipe de fiscalização ¹ 
Número da 

ART 
Data do 
registro 

Responsável 
técnico (CPF) ² 

Contratan
te 

Atividade 
técnica Objeto Comentários 

CREA-BA 
2012.141558 06/11/2012 ***.703.275-** Construtora 

Cowan Consultoria Não 
especificado. 

Esta ART não 
tem aplicação à 
obra em análise. 

CREA-BA 
2011.049333 06/04/2011 ***.703.275-**. 

Technum 
Consultoria 
SS. 

Execução de 
projeto de 
estrutura de 
concreto 
armado 

Não 
especificado. 

Esta ART não 
tem qualquer 
menção à obra 
em análise. 

CREA-BA 
2013.174642 21/01/2013 ***.627.605-** 

Prefeitura 
do 
Município 
de 
Camaçari 

Execução de 
projeto e 
fiscalização de 
obra 

Seis pontes do 
convênio n° 
706576/2009 

ART substituída 
pela 
BA2014.150252
, quando for 
recolhido o 
valor ao CREA-
BA. 

CREA-BA 
2014.150252 

Não 
registrada ***.627.605-** 

Prefeitura 
do 
Município 
de 
Camaçari 

Fiscalização 
de obra 
técnica 

Seis pontes do 
convênio n° 
706576/2009 

ART sem valor 
legal. Ainda não 
recolhido o 
valor. 

CREA-MG 
1420140000000
02070448 

03/10/2014 ***.969.346-** 

Prefeitura 
do 
Município 
de 
Camaçari 

Execução de 
projeto de 
estrutura de 
concreto 
armado 

Pontes Trecho 3 
- Rio Pedreiras; 
Trecho 8 - Rio 
Camaçari; 
Trecho 9 - Rio 
Camaçari; e Rio 
Piaçaveira. 

A descrição das 
pontes não está 
de acordo com 
aquelas que são 
objetos do 
convênio. 

CREA-BA 
2014.044924 28/03/2014 ***.683.455-00 

Prefeitura 
do 
Município 
de 
Camaçari 

Execução de 
obra 

Cinco pontes do 
Contrato n° 
38/14. 

Avalia-se que a 
ART da 
empresa 
executora da 
obra da obra 
atente. 

CREA-BA ³ 
2013.172324 17/01/2013 ***.627.605-**. 

Prefeitura 
do 
Município 
de 
Camaçari 

Desempenho 
de cargo 
técnico de 
engenheiro 
civil 

Não 
especificado. 

Esta ART não 
tem aplicação à 
obra em análise. 

¹ Listadas na ordem em que foram citadas neste Relatório. 
² Os nomes foram suprimidos para preservar os citados. 
³ Esta ART BA2013.172324 não foi citada na análise, pois não se aplica à obra. 
  
 
##/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## 

3. Conclusão 
 

Com base nos exames realizados, conclui-se que a aplicação dos recursos federais 
recebidos não está devidamente adequada à totalidade dos normativos referentes ao objeto 
fiscalizado. 



 

 

Ordem de Serviço: 201411312 
Município/UF: Camaçari/BA 
Órgão: MINISTERIO DA SAUDE 
Instrumento de Transferência: Fundo a Fundo ou Concessão  
Unidade Examinada: CAMACARI PREF SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E 
FINANCAS  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 2.000.000,00 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 15/09 a 01/10/2014 sobre a 
aplicação dos recursos do programa 2015 - Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde 
(SUS) / 12L4 - Implantação, Construção e Ampliação de Unidades de Pronto Atendimento 
- UPA no município de Camaçari/BA. 
 
A ação fiscalizada destina-se a Repasse de recursos do Fundo Nacional de Saúde para 
financiar a construção, ampliação e aquisição de equipamentos para unidades de pronto 
atendimento em baixa e média complexidade para o suporte às equipes do Programa Saúde 
da Família, funcionando 24h todos os dias da semana, em conjunto com o SAMU 192. 
 
DESCRIÇÃO DA POLÍTICA FINALIDADE DA AÇÃO DE GOVERNO 
 
As Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24h) são um componente da Rede de Atenção às 
Urgências e foram constituídos para compor, enquanto estabelecimentos de saúde de 
complexidade intermediária, uma rede organizada de atenção às urgências, em conjunto com 
a rede hospitalar e as unidades de atenção básica (Unidades Básicas de Saúde e Equipes de 
Saúde da Família). A implantação das UPA 24h visa diminuir as filas nos prontos-socorros 
dos hospitais, evitando que casos que possam ser nelas resolvidos sejam encaminhados para 
unidades de complexidade mais elevada. As UPA 24h são categorizadas em três diferentes 
portes, de acordo com a sua estrutura física e capacidade de atendimento (vide Anexo I, 
Portaria nº 342/2013). 
 
De maneira resumida, a execução da Ação de governo consiste nas seguintes etapas: 
 
 i)        Regionalização, Plano de Ação Regional, Detalhamento Técnico e Composição: 
 
As UPA 24h são componentes da Rede de Atenção às Urgências e Emergências - RUE, 
organizada com a finalidade de articular e integrar no âmbito do SUS todos os equipamentos 
de saúde, objetivando ampliar e qualificar o acesso humanizado e integral aos usuários em 
situação de urgência nos serviços de saúde de forma ágil e oportuna. Os demais 
componentes da RUE são os seguintes: Promoção, Prevenção e Vigilância à Saúde; Atenção 
Básica em Saúde; Salas de Estabilização; Força Nacional de Saúde do SUS; o Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e suas Centrais de Regulação Médica das 
Urgências; Atenção Hospitalar; e Atenção Domiciliar. 
 
Para a implantação do componente UPA 24h, por meio da construção de uma nova unidade 
ou a ampliação de unidades já existentes, os municípios pleiteantes devem, previamente, 
pactuar proposta na Comissão Intergestores Bipartite (CIB), bem como submetê-la à 



 

 

aprovação do respectivo Conselho de Saúde, ajustando-a ao seu padrão populacional, o que 
determinará o porte da Unidade conforme critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde.  
Além disso, o ente deve garantir que, até o início do funcionamento da UPA 24h, haverá 
cobertura da Atenção Básica de, no mínimo, 50% da população a ser abrangida, que haverá 
SAMU 192 habilitado na área abrangida por essa UPA 24h, bem como que haverá, no 
mínimo, uma unidade da rede hospitalar prestando retaguarda de atendimento à Unidade. 
 
A elaboração do Plano de Ação Regional é outro fator importante para a implantação das 
UPA 24h. Entretanto, segundo as regras do Programa, não é um aspecto determinante. Para 
o cadastramento da proposta para habilitação, o Município deve, somente, apresentar 
compromisso formal de que as UPA 24h propostas estarão inseridas nesse Plano quando de 
sua elaboração. O Plano de Ação Regional, assim como o Plano de Ação Municipal, são os 
documentos orientadores para a execução das fases de implementação da Rede de Urgência 
e Emergência, assim como para o monitoramento e a avaliação da implementação da Rede 
pelo Grupo Condutor Estadual e pelo Ministério da Saúde. Cumpre salientar que, conforme 
o art. 13 da Portaria nº 1.600/2011, o Plano de Ação Regional deve conter detalhamento 
técnico de cada componente da Rede de Urgência e Emergência, contemplando o desenho 
da Rede Atenção às Urgências, metas a serem cumpridas, cronograma de implantação, 
mecanismos de regulação, monitoramento e avaliação, além de estabelecer 
responsabilidades e o aporte de recursos pela União, Estado, Distrito Federal e Municípios 
envolvidos. 
 
ii)      Aprovação do projeto e Transferência de recursos de incentivo para investimento:  
 
Após aprovação e pactuação da proposta de implantação da UPA 24h nas instâncias 
colegiadas respectivas, o gestor a cadastra no Sistema de Monitoramento de Obras do 
Ministério da Saúde (SISMOB), adicionando diversas informações elencadas no art. 14 da 
Portaria nº 342/2013, tais como: 
 
 - compromisso formal de que as unidades serão supridas com equipe adequada durante 24h;  
 
- compromisso de que haverá adequado sistema de classificação de risco; 
 
- quantitativo populacional a ser coberto pela UPA 24h;  
 
- informação da existência, na área de cobertura da unidade, de SAMU 192 habilitado ou, na 
ausência deste, apresentação de termo de compromisso de implantação;  
 
- informação da cobertura da Atenção Básica à Saúde de, no mínimo, 50% (cinquenta por 
cento) da população do Município sede; 
 
- grades de referência e contrareferência pactuadas em nível loco-regional com todos os 
componentes da RUE;  
 
- declaração do gestor acerca da exclusividade de aplicação dos recursos financeiros 
repassados pela União para implantação da UPA 24h; 
 
- Plano de Ação Regional de Atenção Integral às Urgências ou, na sua ausência, 
compromisso formal do gestor de que a nova UPA 24h estará inserida no citado Plano, 
quando da sua elaboração, dentre outras.   



 

 

 
Com o deferimento da proposta após análise realizada pela Secretaria de Atenção à Saúde do 
Ministério da Saúde, é publicada portaria de habilitação para construção ou ampliação da 
UPA 24h no município. Após a publicação, os recursos de investimento são repassados em 3 
parcelas, no caso de UPA Nova, ou em 2, no caso de UPA Ampliada, do Fundo Nacional de 
Saúde aos fundos locais (estaduais, municipais ou distrital), de acordo com as regras e 
prazos estabelecidos pelo Ministério da Saúde.  Caso o custo final da construção da 
edificação, dos mobiliários e equipamentos seja superior ao incentivo repassado pelo 
Ministério da Saúde, a diferença resultante deverá correr por conta dos gestores locais e, em 
caso de financiamento conjunto entre estado e município, deverá ser pactuado na Comissão 
Intergestores Bipartite (CIB). 
 
iii)    Implantação, Habilitação, Qualificação e Transferência de Recursos para Custeio:  
 
A partir do recebimento do incentivo financeiro para investimento, o gestor local tem o 
prazo de 18 meses para a conclusão da construção ou ampliação da Unidade de Pronto 
Atendimento. Ao concluir e durante toda a execução das obras, o gestor deve inserir fotos e 
dados no SISMOB sobre seu andamento e finalização, os quais serão submetidos à 
CGUE/DAHU/SAS/MS que, no caso de aprovação, emitirá autorização de liberação da 
última parcela do incentivo de investimento. 
 
Após aprovação da obra e pagamento da última parcela do incentivo de investimento, o 
gestor tem o prazo máximo de 90 dias para que a UPA 24h inicie efetivo funcionamento. No 
caso de UPA Nova, a última parcela é paga após a conclusão da edificação da unidade e a 
inserção no SISMOB: 
 
a) do respectivo atestado de conclusão da edificação da unidade, assinado pelo gestor local e 
por profissional habilitado pelo CREA ou CAU; 
 
b) das fotos correspondentes às etapas de execução e à conclusão da obra; 
 
c) das demais informações requeridas pelo SISMOB. 
 
Para UPA Ampliada, o pagamento da segunda e última parcela é realizado mediante a 
inserção no SISMOB: 
 
a) da respectiva ordem de início do serviço, assinada pelo gestor local e por profissional 
habilitado pelo CREA ou CAU; 
 
b) da declaração do gestor local que ateste possuir a documentação comprobatória da 
ocupação pacífica e regular do terreno, bem como o exercício pleno dos poderes inerentes à 
propriedade, à posse ou ao uso do imóvel relativo ao estabelecimento de saúde a ser 
ampliado; 
 
c) itens “b” e “c” anteriormente citados para UPA Nova. 
 
Caso o prazo seja ultrapassado, o gestor será notificado pelo Ministério da Saúde, e se 
eventualmente não apresentar justificativas, estará sujeito à auditoria específica do Sistema 
Nacional de Auditoria e devolução dos recursos federais recebidos. 
 



 

 

Com a UPA 24h em funcionamento, o gestor deve iniciar o processo de solicitação de 
habilitação para recebimento dos recursos de custeio mensal.  Esse processo se inicia com o 
encaminhamento à CGUE/DAHU/SAS/MS de ofício com solicitação de visita técnica. Além 
disso, devem ser inseridos, no Sistema de Propostas e Projetos Fundo a Fundo do FNS, 
diversos documentos que comprovam a regularidade do funcionamento, tais como: 
 
I - declaração de efetivo funcionamento da UPA 24h, incluindo-se a informação da data de 
início do funcionamento; 
 
II - declaração de equipamentos instalados na UPA 24h; 
 
III - relação nominal de recursos humanos em atuação na UPA 24h; 
 
IV - número de cadastro da unidade no SCNES. O processo de habilitação é concluído após 
a análise da documentação encaminhada, da visita técnica e da emissão de parecer 
conclusivo, acompanhado de publicação de portaria específica de habilitação. 
 
Os repasses dos recursos de custeio serão efetuados mensalmente na modalidade fundo a 
fundo. No caso de UPA Nova, os valores serão passados, retroativamente, a partir da data do 
início do efetivo funcionamento. Quanto à UPA Ampliada, somente haverá custeio mensal 
para a unidade que também for qualificada.  Para a qualificação, que implicará no aumento 
do valor a ser repassado às UPA Novas e ao início do custeio das UPA Ampliadas e 
qualificadas, os gestores deverão apresentar os seguintes documentos no Sistema de 
Proposta de Projetos Fundo a Fundo: 
 
- comprovação da cobertura do SAMU 192, através da portaria de habilitação publicada no 
DOU, ou termo de garantia assinado pelo gestor de serviço de atendimento equivalente ao 
SAMU 192; 
 
- comprovação do desenvolvimento de atividades de educação permanente; 
 
- informação da cobertura da Atenção Básica à Saúde de, no mínimo, 50% (cinquenta por 
cento) da população do Município sede da UPA 24h, que não deverá ser menor ao 
apresentado na data de habilitação; 
 
- documento do gestor que ateste a conformidade do serviço prestado pela UPA 24h em 
relação às normas sanitárias vigentes; 
 
- Plano de Ação Regional de Atenção Integral às Urgências ou, na sua ausência, 
compromisso formal do gestor de que a UPA 24h estará inserida no Plano quando da sua 
elaboração; 
 
- apresentação de relatório(s) de visita(s) técnica(s) realizada(s) pelo Ministério da Saúde 
que atestem uma série de exigências. A comprovação da veracidade desses documentos deve 
ser feita por meio de visita técnica obrigatória, com a emissão de parecer técnico conclusivo. 
 
iv)    Funcionamento:  
 
As UPA 24h devem contar com equipe de saúde composta por médicos e enfermeiros nas 
24h para atendimento contínuo de clínica médica e clínica pediátrica. Além disso, deve 



 

 

prestar atendimento resolutivo e qualificado aos pacientes acometidos por quadros agudos 
ou crônicos agudizados. Deve ainda: realizar consulta médica em regime de pronto 
atendimento aos casos de menor gravidade, encaminhar pacientes para os serviços 
hospitalares, quando necessário; manter pacientes em observação, por período de até 24h, 
para elucidação diagnóstica e/ou elucidação clínica; além de, entre outros, solicitar 
retaguarda técnica ao SAMU 192, sempre que a gravidade ou complexidade dos casos 
ultrapassarem a capacidade instalada da unidade. 
 
As UPA 24h devem ser estruturadas de forma que os pacientes que busquem atendimento 
espontâneo possam ter acesso direto à recepção e respectiva sala de espera. Eles devem ser 
acolhidos pela própria recepção ou por funcionários designados e treinados para este fim, 
dependendo do volume da demanda. A seguir deve ser realizada a triagem classificatória de 
risco. O processo de triagem classificatória deve ser realizado por profissional de saúde, de 
nível superior, mediante treinamento específico e utilização de protocolos pré-estabelecidos 
e tem por objetivo avaliar o grau de urgência das queixas dos pacientes, colocando-os em 
ordem de prioridade para o atendimento. 
 
A triagem não pode resultar na dispensa do paciente sem atendimento médico. Após a 
triagem, os pacientes são encaminhados aos consultórios médicos. Uma vez realizado o 
atendimento, o paciente deve ter sua referência garantida mediante encaminhamento 
realizado através das centrais de regulação ou, quando estas não existirem, através de fluxos 
previamente pactuados. 
 
A área da urgência deve ter acesso coberto para ambulâncias, portas amplas para a entrada 
de pacientes em macas e fluxo ágil até a sala de emergência. Esta deve comportar o 
atendimento de dois ou mais casos simultaneamente, dependendo do porte da unidade. 
 
As macas devem apresentar rodas e grades e devem estar distribuídas de forma a garantir a 
livre circulação da equipe ao seu redor. Esta sala deve ser equipada com materiais e 
equipamentos necessários para atendimento de urgência clínica e/ou cirúrgica de adultos e 
crianças. Os medicamentos utilizados na primeira abordagem do paciente grave também 
devem estar disponíveis na própria sala. A entrada de um paciente na sala de urgência 
poderá ser anunciada por aviso sonoro ou comunicação verbal. 
 
Em qualquer uma das situações, um médico, um enfermeiro e auxiliares de enfermagem 
devem dirigir-se imediatamente para a sala. O acesso da sala de urgência aos leitos de 
observação deve ser fácil e estas áreas devem, de preferência, ser contíguas. 
 
As despesas para construção, ampliação e aquisição de mobiliários e equipamentos da UPA 
24h, assim como as de custeio mensal são de responsabilidade compartilhada, de forma 
tripartite, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Destaca-se que a 
complementação dos recursos financeiros repassados pelo Ministério da Saúde é de 
responsabilidade conjunta dos Estados e dos Municípios, em conformidade com a pactuação 
estabelecida na respectiva CIB. Ainda, cabe ao gestor local zelar pelo correto funcionamento 
do serviço, através da aplicação dos recursos próprios e daqueles recebidos em 
transferências. 
 

 

 



 

 

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 esta Controladoria. 

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 pela Controladoria-Geral da União. 

2.1.1. Obra concluída mas ainda sem utilização na finalidade proposta. 
 
Fato 
 
Visando dotar o município de um Estabelecimento Assistencial de Saúde, denominado 
Unidade de Pronto Atendimento - UPA, a Prefeitura Municipal de Camaçari/BA apresentou 
projeto específico e conseguiu habilitação junto ao Ministério da Saúde - MS, conforme 
Portaria nº 484, de 05 de março de 2010, para recebimento dos recursos necessários à 
construção da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 hs, Porte II, na localidade de 
Gravatá (bairro Gleba A). Os recursos transferidos pelo MS, na categoria fundo a fundo, 
perfizeram o montante de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais). 
 
Com os recursos assegurados para construção da UPA, o Município realizou o devido 
processo licitatório, sagrando como vencedora a empresa AGL Serviços e Comércio Ltda., 
CNPJ nº 03.585.733/0001-23, sendo assinado o Contrato nº 333/2010, de 07 de outubro de 
2010, estabelecendo o prazo de 06 (seis) meses para finalização da obra a contar da data de 
expedição da Ordem de Serviço, conforme Cláusula Sexta. 
 
Conforme fotos abaixo, a Unidade de Pronto Atendimento do Gravatá encontra-se 
totalmente edificada, com suas instalações físicas em conformidade com a estrutura 
homologada pelo Ministério da Saúde, apresentando qualidade construtiva satisfatória. 
Grande parte dos equipamentos e mobiliários ainda se encontra em fase de aquisição, não 
dispondo também dos recursos humanos necessários para o seu pleno funcionamento. A 
UPA II do Gravatá foi idealizada com o objetivo de funcionar 24 horas por dia, todos os dias 
da semana, de forma a diminuir as filas nos prontos-socorros dos hospitais, visando ampliar 
e qualificar o acesso humanizado e integral dos usuários em situação de 
urgência/emergência nos serviços de saúde de forma ágil e oportuna, além de disponibilizar 
à população vários procedimentos e exames de nível intermediário. 
 
O não funcionamento, até o momento, da UPA II do Gravatá faz com que a população deixe 
de receber os benefícios cuja finalidade foi proposta, tendo em vista que essa situação se 
arrasta desde 2010. Conforme parâmetros definidos pela Portaria nº 342/2013, uma unidade 
de porte II abrange o atendimento de uma população de cem a duzentos mil pessoas. Essa 
população, composta principalmente por pessoas de baixa renda, por não poder usufruir, já 
há muito tempo, desse equipamento de saúde, faz engrossar as fileiras de outros 
estabelecimentos públicos de saúde do município que se encontram no seu limite máximo de 
atendimento; quando a UPA II do Gravatá se encontra fisicamente concluída e poderia 



 

 

“desafogar” o atendimento nessas outras unidades, colocando à disposição da comunidade 
local novos serviços de saúde. Essa situação, inclusive, foi abordada por alguns setores da 
imprensa em seus canais de comunicação na internet em períodos diversos. 
 
Segundo informações da Secretaria de Saúde do município de Camaçari/BA, tinha-se a 
previsão de inauguração da UPA II de Gravatá para 30/09/2014, mas que o município iria 
solicitar junto ao Ministério da Saúde prorrogação por mais 30 dias.  Diante dos fatos, 
mesmo com a possível concessão de mais trinta dias pelo MS, provavelmente a UPA II de 
Gravatá ainda não se encontrará em funcionamento nessa data, tendo em vista a grande 
quantidade de equipamentos a serem entregues (muitos a serem adquiridos por meio de 
processos licitatórios em andamento), aliada às dificuldades encontradas, até o momento, na 
contratação dos recursos humanos necessários à operacionalização da referida Unidade de 
Pronto Atendimento.     
 
Questionou-se a Prefeitura sobre a UPA II do Gravatá ainda se encontrar fechada. Em 
resposta, por meio do Ofício nº 802/2014, de 16 de setembro de 2014, a Secretaria de Saúde 
do município apresentou a seguinte justificativa: 
 
“A Construção da Unidade de Pronto Atendimento 24h Tipo II foi concluída em 12 de junho 
de 2014 pela Empresa AGL – Serviços e Comércio LTDA, conforme demonstrado no 
Certificado de Conclusão em anexo, o qual se encontra registrado no SISMOB (Sistema de 
Monitoramento de Obras). A partir de então, iniciou-se a instalação dos equipamentos e 
mobiliários, após a entrega dos mesmos no Setor de Patrimônio da Secretaria de Saúde. 
Vale ressaltar que ocorreram alguns fracassos e atrasos nos processos licitatórios para 
aquisições dos bens da UPA Gravatá, que podem ser observados na planilha detalhada 
constante na Declaração de Equipamentos e Mobiliários anexada no Ofício 801/2014, 
portanto, existem alguns processos de aquisição ainda em trâmite. 
 
Ademais, no mesmo mês esta Secretaria foi informada que o Concurso Público 001/ 2014 
realizado pela Prefeitura Municipal de Camaçari estava suspenso por decisão judicial, 
situação mantida até a data atual. Diante da impossibilidade de convocação dos 
profissionais classificados no Concurso para atuação na UPA 24h, optou-se pela realização 
de um Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica para a Gestão da UPA que constatou a 
viabilidade e indicou gestão integral por Organização Social (OS), contemplando as 
diversas categorias necessárias para o funcionamento da UPA. Então, disparou-se as 
etapas seqüenciais para a contratação desejada. 
  
Ainda no mês de junho foi aberto um primeiro processo de Credenciamento para 
Qualificação das Organizações Sociais, Edital nº 001/2014. Neste processo, apenas 01 
Organização Social foi habilitada. Por este motivo, foi aberto um segundo Credenciamento 
- Edital nº 002/2014, finalizado em 20/08/2014. Ambos seguem em anexo. 
 
No dia 11/09/2014 foi publicado o Edital da Seleção Pública nº 001/2014 para Celebração 
de Contrato de Gestão, Operacionalização e Execução dos serviços de saúde na Unidade de 
Pronto Atendimento Porte II Gravatá, no município de Camaçari – BA. 
 
Dessa forma, esclarecemos o motivo da Unidade de Pronto Atendimento Gravatá ainda não 
ter sido inaugurada. Temos conhecimento da Portaria GM nº 1.466, de 10 de julho de 2014, 
que prorroga em caráter excepcional o prazo para o início de funcionamento da UPA 
Gravatá para até 30 de setembro do corrente ano, mas, diante dos fatos acima expostos, e 



 

 

prevendo que data de assinatura do Contrato de Gestão ultrapasse essa data, solicitaremos 
ao Ministério da Saúde a prorrogação por mais 30 dias para sua inauguração. 
 
Uma vez que a Unidade de Pronto Atendimento ainda não fora inaugurada, e estando a 
Seleção Pública para celebração de contrato de gestão em andamento, não há como ser 
fornecido os seguintes itens: 
 
- Relação nominal dos recursos humanos em atuação na UPA24h, discriminando cargo, 
função e respectiva carga horária de trabalho; 
 
- Cadastro da Unidade no CNES; 
 
- Declaração de efetivo funcionamento da UPA24h, incluindo-se a informação da data de 
início do funcionamento.” 
 
Registro fotográfico UPA II Gravatá: 
 

 
Foto – Unidade Pronto Atendimento 
(frontal). Camaçari/BA, 17 de setembro de 
2014. 

 
Foto – Sala de atendimento social. 
Camaçari/BA, 17 de setembro de 2014. 
 

 
Foto – Sala coletiva observação (pediatria). 
Camaçari/BA, 17 de setembro de 2014. 

 
Foto – Sala coletiva observação 
(adultos). Camaçari/BA, 17 de setembro 
de 2014. 



 

 

 
Foto – Área de recepção UPA. 
Camaçari/BA, 17 de setembro de 2014. 

 
Foto – corredor/área de circulação UPA. 
Camaçari/BA, 17 de setembro de 2014. 

 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 321/2014, de 11 de novembro de 2014, a Prefeitura Municipal de 
Camaçari/BA apresentou a seguinte manifestação: 

“Apesar do lapso temporal que envolveu a construção e o início de operação da UPA do 
Gravatá, é importante ressaltar que durante esse período a população de Camaçari não 
ficou desassistida de atendimento na área de Saúde. O atendimento se mostrou satisfeito 
através da rede assistencial própria do Município de Camaçari, já existente, que é 
composta pelas 54 Unidades de saúde a seguir descritas: 
 
Rede Básica: 
 
a. 30 Unidades de Saúde da Família que abrigam 41 Equipes de Saúde da Família; 
 
b. 08 Unidades Básicas de Saúde; 
 
Rede de Média e Alta Complexidade: 
 
a. 01 Policlínica de especialidades do Centro; 
 
b. 01 Unidade de Atendimento em DST/AIDS; 
 
c. 01 CEO - Centro de especialidades odontológicas; 
 
d. 02 Unidades de Atendimento Pré-Hospitalar de Atenção as Urgências - SAMU-192 Orla 
e Sede; 
 
e. 05 Pronto Atendimentos; 
 
f. 01 CAPS II - Centro de Atenção Psicossocial; 



 

 

 
g. 01 Centro de Especialidade em Saúde Mental – CESME; 
 
h. 01 Centro de Unidades de Apoio e Referência em Saúde – CUIDAR, que abrange três 
Serviços que dispõem de equipe multiprofissional especializada, sendo eles: UNIFAL - 
Unidade de Apoio as Pessoas com Doença Falciforme; CEONC - Centro de Oncologia de 
Camaçari; CEMPRE - Centro Multiprofissional de Reabilitação Física de Camaçari; 
 
i. 01 Unidade Hospitalar Estadual (Hospital Geral de Camaçari). 
 
Vigilância à Saúde 
 
a. 01 Centro de referência de Saúde do Trabalhador – CEREST; 
 
b. 01 Centro de Controle de Zoonoses. 
 
Os PAs são estruturas de complexidade intermediária entre as Unidades Básicas de Saúde e 
as portas de urgência hospitalares, as quais, em conjunto com estas, compõem uma rede 
organizada de Atenção às Urgências, as quais são integrantes do componente pré-
hospitalar fixo. O Município de Camaçari possui cinco Pronto Atendimentos, estando 
localizados nos bairros da Nova Aliança, e Gleba B (sede) e em Vila de Abrantes, 
Arembepe, e Monto Gordo (orla). 
 
Antes da publicação da Portaria GM/MS nº 1.020 de 13 de maio de 2009, o Município de 
Camaçari já possuía em sua Rede Municipal de Saúde 05 (cinco) Unidades de Pronto 
Atendimento, como parte integrante da rede hierarquizada e regionalizada preconizada 
pelo SUS, construídas e mantidas com recursos próprios do Município, atendendo as 
Urgências e Emergências nas 24hs, tendo como referência desta rede o Hospital Geral de 
Camaçari, de Gestão Plena do Estado da Bahia. 
 
Com a publicação da portaria Ministerial acima referida, o Município pleiteou e foi 
habilitado para a implantação de uma UPA 24hs PORTE II com os padrões e requisitos 
estabelecidos na citada Portaria Ministerial, o que após sua implantação e funcionamento 
viria substituir parte destes Pronto Atendimentos que estão em funcionamento, visto que, há 
de considerar-se que a época do pleito, havia no Município uma população 234.000 hab, e 
hoje já encontra-se na faixa de 255.000 hab sem levar em consideração a população 
flutuante. 
 
No ano de 2013 os PA´s realizaram 253.161 (duzentos e cinqüenta e três mil cento e 
sessenta e um) atendimentos aos usuários do Sistema Único de Saúde em Urgência e 
Emergência. Assim, não há que se falar em desassistência na rede do Município de 
Camaçari no período de construção da UPA TIPO II 24hs financiada pelo Ministério da 
Saúde. (DOC 01).” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Conforme dados apresentados pela Secretaria Municipal de Saúde, no ano de 2013 houve 
253.161 atendimentos a adultos e crianças na rede pública de saúde do município de 
Camaçari/BA, sem contar, conforme planilha anexa ao Ofício nº 321/2014, de outros 
milhares de procedimentos médicos e ambulatoriais realizados nesse período. Confirma-se, 



 

 

portanto, que se a UPA II Gravatá já estivesse em pleno funcionamento, desafogaria as 
demais redes de atendimento, ao tempo que contribuiria para uma melhor qualidade no 
atendimento ao cidadão. 
 
Em que pese justificativa apresentada pelo gestor municipal, a mesma não elide o problema 
do não funcionamento da UPA II Gravatá. Esta, inclusive, continua sem data prevista para 
início de suas atividades, tendo em vista que não houve qualquer citação a respeito na 
justificativa encaminhada pelo município. 
   
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Notificar o gestor local acerca do descumprimento do prazo de 90 
(noventa) dias, a contar da data do pagamento dos recursos relativos à terceira parcela do 
incentivo financeiro, para início do funcionamento da unidade, além do descumprimento do 
novo prazo estabelecido pelo Ministério da Saúde, de iniciar as atividades da UPA 24h em 
15/09/2014, disposto pela Portaria nº 1.466, de 10/07/2014. 
 
 
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. Esta Controladoria não realizará o monitoramento isolado das 
providências saneadoras relacionadas a estas constatações. 

2.2.1. Atrasos injustificados na conclusão da obra da Unidade de Pronto Atendimento 
- UPA. 
 
Fato 
 
Na análise do Contrato nº 333/2010, e respectivos Termos Aditivos, firmado entre a 
Prefeitura Municipal de Camaçari/BA e a empresa AGL Serviços e Comércio Ltda, além do 
exame da documentação anexa aos processos de pagamento, verificou-se que a obra de 
construção da UPA II do Gravatá sofreu algumas interrupções e, consequentemente, atrasos 
em seu cronograma de execução por cerca de trinta e sete meses além do previsto. Ocorre 
que há prazos, conforme discriminado abaixo, em que não há qualquer documento emitido 
pela Prefeitura expondo os motivos de uma possível suspensão temporária da obra. 
Conforme Ofício s/nº, emitido pela Prefeitura Municipal de Camaçari, a obra de construção 
da UPA II Gravatá foi concluída na mesma data de emissão desse ofício, em 12/06/2014. 
 

Quadro – Cronologia da obra 
Fase Data/Período Documento Suporte 

Início (Contrato) 01/11/2010 Ordem de Serviço 
Paralisação 01/12/2010 a 03/01/2011 Expediente s/n da PMC* 
Término (Contrato) 03/06/2011 Contrato nº 333/2010 
Prorrogação 03/06/2011 a 03/12/2011 Termo Aditivo nº 02 
Paralisação 01/12/2011 a 21/08/2012 Expediente s/n da PMC 
Prorrogação 22/08/2012 a 21/12/2012 Termo Aditivo nº 05 



 

 

Prorrogação 21/12/2012 a 21/02/2013 Termo Aditivo nº 06 
 22/02/2013 a 06/12/2013 Não identificado 
Prorrogação 07/12/2013 a 07/03/2014 Termo Aditivo nº 07 
 08/03/2014 a 11/06/2014 Não identificado 

*PMC = Prefeitura Municipal de Camaçari. 
Fonte: Contrato nº 333/2010 e Anexos.  
 
Em relação aos Termos Aditivos acima referenciados, apenas o de nº 02 traz os motivos 
determinantes que deram causa à prorrogação de prazo. Assim, nos demais termos não foi 
possível identificar as suas razões, seja no próprio documento ou em anexos, em desacordo 
com o §2º, art. 57, da Lei 8.666/93 que diz: 
 
“(...) 
§2º Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada 
pela autoridade competente para celebrar o contrato. 
(...)”  
 
Caso se identifique que esses atrasos injustificados se deram exclusivamente por conta da 
empresa contratada, a Administração deveria ter aplicado à contratada o disposto no art. 86 
da Lei n.º 8.666/93: 
 
“(...) 
Art. 86. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contrato a multa de 
mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato. 
(...)” 
 
Inclusive no Contrato nº 333/2010, firmado entre as partes, traz as sanções para o caso em 
tela, conforme Cláusula Décima que diz: 
 
“(...) 
b) multas sobre o valor atualizado do contrato: 
b.1 – 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo 
contratual, ou nos prazos parciais das Ordens de Serviços, limitadas a 20% do valor da 
fatura; 
 
b.2 – 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo 
estabelecido e notificado por escrito pela Fiscalização para o cumprimento de 
determinações, na primeira vez, limitadas a 20% do valor da fatura; 
 
b.3 – 0,40% (quarenta décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo 
estabelecido e notificado por escrito pela Fiscalização para o cumprimento de 
determinações, nas reincidências, limitadas a 20% do valor da fatura. 
 
c) a multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor 
atualizado do contrato, sem prejuízos da cobrança de perdas e danos que venham a ser 
causados ao interesse público e da possibilidade da rescisão contratual. 
(...)” 
 
A presente situação também pode evidenciar falhas por parte da Administração Municipal 
na fiscalização dos serviços, concorrendo para a existência de períodos prorrogados sem 
quaisquer registros, tendo em vista que toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por 



 

 

escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato, além 
de sua publicação na imprensa oficial como condição para sua eficácia, conforme determina 
o §2º, do Art. 57 e Parágrafo Único, do Art. 61, da Lei 8.666/93, respectivamente. A referida 
lei de licitações, aborda ainda, de forma bem específica, essa questão da fiscalização por 
parte da Administração, obrigando-a a anotar em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas à execução do contrato. Eis o que diz o Art. 67: 
 
“(...) 
Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um 
representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de 
terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. 
 
§1º O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados. 
 
§2º As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão 
ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes. 
(...)”  
 
O atraso nessa obra, independente de ter sido causada por responsabilidade da contratada, da 
Administração ou de ambas, se arrastando por cerca de quarenta e três meses, embora o 
prazo inicial fosse de seis meses para sua conclusão, prejudicou o mais interessado em todo 
esse processo, o cidadão, que até o momento encontra-se privado de usufruir dos benefícios 
de um bem público em uma área tão crítica que é a saúde pública. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Não houve manifestação sobre este 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## 

3. Conclusão 
 

Com base nos exames realizados, conclui-se que a aplicação dos recursos federais 
recebidos pela Prefeitura Municipal de Camaçari/BA ainda não trouxe os benefícios 
esperados pela comunidade local, tendo em vista que a UPA II Gravatá se encontra 
fisicamente concluída, mas sem funcionamento, ou seja, sem utilização na finalidade que 
foi proposta. 



 

 

Ordem de Serviço: 201411502 
Município/UF: Camaçari/BA 
Órgão: MINISTERIO DA SAUDE 
Instrumento de Transferência: Fundo a Fundo ou Concessão  
Unidade Examinada: CAMACARI PREF SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E 
FINANCAS  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 3.384.175,00 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 15/09 a 01/10/2014 sobre a 
aplicação dos recursos do programa 2015 - Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde 
(SUS) / 8761 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 no município de 
Camaçari/BA. 
 
A ação fiscalizada destina-se a Aprimorar a rede de urgência e emergência, com expansão e 
adequação do SAMU 192, articulando-a com as outras redes de atenção. 

O trabalho foi realizado abordando os seguintes tópicos: 

-Identificação do modelo de gestão do SAMU 192; 

-Avaliação da regularidade dos processos de seleção e contratação de empresas para a 
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota do SAMU 192, bem 
como para contratação de seguro contra sinistros; 

-Análise dos mecanismos de prestação de contas dos recursos destinados ao SAMU 192; 

-Avaliação da estrutura da Central de Regulação de Urgências; 

-Análise da adequação do quantitativo e das atividades de capacitação dos funcionários em 
exercício na Central de Regulação e nas unidades móveis do SAMU 192; 

-Avaliação das ferramentas disponíveis e dos procedimentos adotados na Central de 
Regulação; 

-Avaliação da estrutura das bases descentralizadas e das condições de funcionamento das 
unidades móveis do SAMU 192. 

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 esta Controladoria. 

 

 



 

 

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 pela Controladoria-Geral da União. 

2.1.1. Contextualização do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência no município 
de Camaçari. 
 
Fato 
 
O município de Camaçari dispõe de 02 Unidades de Suporte Avançado (USA) e 03 
Unidades de Suporte Básico (USB) integrantes da frota do SAMU 192.  
O número de habitantes da região de abrangência da Central de Regulação do SAMU 
corresponde a 455.955 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e 
cinco). 
Com objetivo de garantir o funcionamento do atendimento do serviço de atendimento móvel 
de urgência, estão em funcionamento 01 Central de Regulação e 01 Base Descentralizada. 
O quantitativo de profissionais que atuam no SAMU corresponde a 29 médicos 
intervencionistas e reguladores, 15 técnicos auxiliar de regulação médica – TARM, 07 
rádios operadores – RO, 14 enfermeiros, 24 técnicos de enfermagem e 29 condutores de 
ambulância. 

 
##/Fato## 

2.1.2. Desvio de finalidade na aplicação de recursos do SAMU 192 no montante de R$ 
2.928.135,93 repassados no período de janeiro/2013 a julho/2014. 
 
Fato 
 
As despesas para a manutenção do SAMU 192 são de responsabilidade compartilhada entre 
a União (50%), Estados (no mínimo 25%) e Municípios (até 25%). Os valores referentes à 
parcela da União são definidos conforme a quantidade de unidades móveis em 
funcionamento e o porte populacional da região de cobertura, e são repassados pelo Fundo 
Nacional de Saúde - FNS automaticamente aos Fundos de Saúde dos Estados e/ou 
Municípios que administram o SAMU. 
 
O montante de recursos federais transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde -– FNS ao 
Fundo Municipal de Saúde de Camaçari/BA  a título de incentivo de custeio do SAMU 
correspondeu a R$ 1.904.375,00 (um milhão, novecentos e quatro mil, trezentos e setenta e 
cinco reais) no exercício de 2013. Em 2014, até o mês de julho, foram transferidos R$ 
1.479.800,00 (um milhão, quatrocentos e setenta e nove mil e oitocentos reais). Os recursos 
federais transferidos no período avaliado totalizam R$ 3.384.175,00 (três milhões, trezentos 
e oitenta e quatro mil, cento e setenta e cinco reais). 
 
O total de recursos aplicados pelo município a título de contrapartida correspondeu a R$ 
3.151.677,05 (três milhões, cento e cinquenta e um mil, seiscentos e setenta e sete mil reais e 
cinco centavos) no mesmo período.  
 



 

 

Os recursos federais aplicados totalizaram R$ 456.039,07 (quatrocentos e cinquenta e seis 
mil, trinta e nove reais e sete centavos) e os recursos estaduais aplicados perfazem o valor de 
R$ 409.474,44 (quatrocentos e nove mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e quarenta e 
quatro centavos), conforme informado pela Prefeitura de Camaçari, por meio do Ofício nº 
803/2014, de 17/09/2014, item 05.  
 
Do total dos recursos aplicados, 11,35 % são de origem federal, 10,20 % são provenientes 
do estado e 78,45% correspondem à contrapartida municipal. 
 
A Prefeitura Municipal de Camaçari não apresentou comprovação da aplicação, em ações e 
serviços de saúde relacionados ao SAMU 192, de R$ 2.928.135,93 (dois milhões, 
novecentos e vinte e oito mil, cento e trinta e cinco reais e noventa e três centavos) de 
recursos federais recebidos. 
 
Quanto às demais despesas empenhadas com recursos do SAMU, totalizando o montante de 
R$ 4.017.190,56 (quatro milhões, dezessete mil, cento e noventa reais e cinquenta e seis 
centavos), as mesmas estão relacionadas com as atividades de atendimento móvel de 
urgência e emergência. 

 
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 321/2014, de 11/11/2014, a Prefeitura Municipal de Camaçari/BA 
apresentou a seguinte justificativa: 
 
“O Fundo Municipal de Saúde (FMS) de Camaçari-BA foi constituído através da Lei 
Municipal nº 1093/2010, e tem o objetivo de formular e controlar a execução da política 
municipal de saúde, sendo sua gestão acompanhada e fiscalizada pelo Conselho Municipal 
de Saúde – CMS, conforme diretrizes do SUS. A Lei Municipal n° 1315/2013 define as 
Receitas e Despesas Públicas que compõem o Fundo Municipal de Saúde. 
 
Conforme consta na Lei Municipal n° 1315/2013 que trata do Orçamento/2014 para o 
referido Fundo, existe Unidade Orçamentária específica para o Fundo Municipal de Saúde. 
Para cada bloco de financiamento (Portaria GM/MS n° 204/2007), existe uma atividade 
orçamentária correspondente. As dotações orçamentárias são alimentadas, por fontes de 
recursos. 
 
Os recursos do Fundo Nacional de Saúde transferidos ao Fundo Municipal estão sendo 
executados em contas específicas, da Caixa Econômica Federal, segundo os Blocos de 
Financiamento, nos termos da Portaria GM/MS n° 204/2007. 
 
Na consulta de pagamentos – transferência fundo a fundo, constante do site do Fundo 
Nacional de Saúde – FNS (www.fns.saude.gov.br), é possível verificar que os recursos dos 
programas atinentes ao Bloco de Média e Alta Complexidade (MAC) foram depositados, no 
exercício de 2013 e 2014, na correspondente conta corrente do Fundo Municipal de Saúde 
de Camaçari-BA. 
 
Nesta oportunidade, aprecia-se a questão da avaliação da regularidade da aplicação dos 
recursos do Sistema de Saúde, repassados pela União, na modalidade fundo a fundo, para o 
Município de Camaçari-BA, nos exercícios de 2013 e 2014. 



 

 

 
Os recursos referentes a cada bloco de financiamento devem ser aplicados nas ações e 
serviços de saúde relacionados ao próprio bloco. Os recursos que compõem cada bloco de 
financiamento poderão ser acrescidos de valores específicos, conforme respectiva 
pactuação na Comissão Intergestores Tripartite – CIT. 
 
Os remanejamentos de recursos financeiros entre os mesmos blocos de financiamento 
ocorreram com a adequada justificativa para essa alteração, e constitui-se em atinência à 
norma do parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000, c/c o art. 6º da 
Portaria GM/MS nº 204/2007. 
 
Além disso, foi mencionada no Relatório Anual de Gestão, a atualização dos dados 
cadastrais dos estabelecimentos de saúde pública da Municipalidade, no Sistema de 
Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde – SCNES. 
 
O saldo dos recursos federais e estaduais será aplicado em maior percentual a partir da 
competência de 2015, onde será executado um plano de aplicação de recursos para ações 
do SAMU (em fase de elaboração). Esse plano visa uma maior aplicação, com maior 
eficácia e eficiência dos recursos recebidos da União e do Estado, conforme legislação 
vigente.” 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A justificativa de remanejamento de recursos entre os mesmos blocos de financiamento não 
se aplica ao caso, tendo em vista que o artigo 37 da Portaria GM/MS nº 1010/2012 
determina que os recursos de custeio repassados pelo Ministério da Saúde deverão ser 
destinados exclusivamente à manutenção e qualificação do componente SAMU 192 e da 
Central de Regulação das Urgências. 
 
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Notificar o gestor local para que recomponha o saldo da rubrica referente 
ao SAMU, no montante de R$ 2.928.135,93 (dois milhões, novecentos e vinte e oito 
mil,cento e trinta e cinco reais e noventa e três centavos). 
 
 
2.1.3. Inexistência de seguro contra sinistros de veículos da frota do SAMU 192. 
 
Fato 
 
Os veículos que integram a frota do SAMU 192 no município de Camaçari, 02 USA e 03 
USB, estão em funcionamento sem cobertura de seguro contra sinistros.  
A Secretaria Municipal de Saúde informou, por meio do Ofício nº 803/2014, de 17/09/2014, 
itens 09 e 10, que:  
 
“As Unidades móveis da frota do SAMU 192 do Município encontram-se sem seguro contra 
sinistros vigentes no momento, mas a Secretaria já providenciou a abertura do certame, 
conforme solicitação de despesa nº 280/14 em anexo.” 
 
“As Unidades móveis da frota do SAMU 192 do Município no período de 2013 não 
possuíam seguros contra sinistros.” 



 

 

 
A ausência de seguro contra sinistros para os veículos acarreta em descumprimento da 
Portaria GM/MS nº 1.010/2012 que determina a contratação de seguro contra sinistros para 
as Unidades de Suporte Básico (USB) e/ou Unidades de Suporte Avançado (USA) da frota 
do SAMU. 
 
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 321/2014, de 11/11/2014, a Prefeitura Municipal de Camaçari/BA 
apresentou a seguinte justificativa: 
 
“A Secretaria de Saúde já providenciou a contratação de seguros das Ambulâncias do 
SAMU, o qual se encontra na fase de parecer inicial da Procuradoria Geral do Município, 
conforme se demonstra na cópia processo licitatório nº 1058/2014 em anexo(DOC) 03).” 
 
 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Apesar da Secretaria Municipal de Saúde ter instaurado processo licitatório, o mesmo ainda 
não se encontra concluído, logo, os veículos que integram a frota do SAMU ainda estão sem 
cobertura contra sinistros. 
 
 
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Notificar o gestor local para que providencie os seguros contra sinistros 
dos veículos descobertos, sob pena de suspensão dos repasses do incentivo de custeio das 
unidades móveis irregulares. 
 
 
2.1.4. Inadequação da estrutura física da Central de Regulação de Urgências. 
 
Fato 
 
Em visita à Central de Regulação do Município de Camaçari, observou-se que a estrutura 
física não está de acordo com as exigências mínimas definidas nos normativos do Ministério 
da Saúde, por apresentarem os seguintes problemas: 
 
- estacionamento das ambulâncias com toldo rasgado; 
 
- sala de armazenagem dos medicamentos sem refrigeração. 
 
Nos Diários de Plantão disponibilizados, constatou-se que a sala de regulação operou 
inúmeros dias nos meses de janeiro e fevereiro deste ano com aparelho de ar condicionado 
sem funcionamento ou com intenso ruído em um ambiente sem janelas. 
 
A inadequação de elementos necessários ao funcionamento do SAMU expõe os veículos a 
condições adversas, prejudica a conservação dos medicamentos, o bem-estar da equipe de 
profissionais e dificulta o bom desempenho das atividades exercidas pela Central de 
Regulação.  
 
##/Fato## 



 

 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 321/2014, de 11/11/2014, a Prefeitura Municipal de Camaçari/BA 
apresentou a seguinte justificativa: 
 
“Informamos que a Secretaria de Saúde no ano de 2011 realizou uma reforma visando 
adequar a Central de Regulação do SAMU às normas preconizadas pelo Ministério da 
Saúde-MS. Durante os anos de 2011 a 2013, houve manutenções corretivas e preventivas, 
as quais mantinham a Unidade de forma adequada as normas do MS. Ocorre que no ano de 
2014, por problemas durante a contratação dos serviços de manutenção, a referida unidade 
ficou, momentaneamente, com algumas dificuldades na sua manutenção, o que acarretou 
nessas deficiências encontradas por esta CGU. 
 
Foi concluído o processo administrativo para contratação de empresa para efetuar os 
serviços de manutenção das unidades da rede de saúde do Município, culminado na 
assinatura do contrato nº. 236/2014. Já foi dado início aos trâmites administrativos 
necessários para iniciar as atividades neste mês de novembro. Anexamos ao presente ofício 
cópia do instrumento contratual. (DOC 04).” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Ainda que a Prefeitura de Camaçari tenha concluído o processo administrativo para 
contratação de empresa para efetuar os serviços de manutenção das unidades da rede de 
saúde do Município, os serviços ainda não foram efetuados, logo a Central de Regulação 
permanece com estrutura física em desacordo com as exigências mínimas definidas nos 
normativos do Ministério da Saúde. 
 
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Notificar o gestor local para que providencie as adequações estruturais da 
Central de Regulação de Urgências, sob pena de suspensão dos repasses do incentivo de 
custeio da Central de Regulação. 
 
 
2.1.5. Existência de ambulâncias do SAMU em desacordo com a configuração mínima 
estabelecida pelo Ministério da Saúde. 
 
Fato 
 
Em visita à Central de Regulação do município de Camaçari, verificou-se que as Unidades 
de Suporte Avançado – USA - placas nº NTR – 0357 e OUP 5265, apesar de estarem em 
condições de funcionamento, não se encontram totalmente adequadas aos critérios 
estabelecidos pelo Ministério da Saúde. 
 
Os veículos de urgência não possuem os seguintes equipamentos: “bomba de infusão com 
bateria e equipo” e “cobertor ou filme metálico para conservação do calor no corpo”. 
 
A Portaria GM/MS nº 2.048/2002, em seu anexo, itens 2.5 e 3, determina que os referidos 
equipamentos devem compor as unidades móveis de suporte avançado de vida. 
 
 
##/Fato## 



 

 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 321/2014, de 11/11/2014, a Prefeitura Municipal de Camaçari/BA 
apresentou a seguinte justificativa: 
 
“Com relação aos itens que não foram encontrados nas Unidades de Suporte Avançado, 
temos a informar que: 
 
“1- O cobertor térmico está em processo de licitação para aquisição dos materiais em 
curso (Pregão Presencial 193/2014), já em fase de finalização, conforme relatório emitido 
pela Comissão de Licitação que segue em anexo (DOC 07); 
 
2- Visando resolver a deficiência nas Bombas de Infusão, esta Secretaria transferiu das 
Unidades de Urgência/Emergência, sem prejuízos destas últimas, para as Unidades Móveis 
de suporte Avançado – USA do SAMU.” 
  

 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Em que pese a Prefeitura de Camaçari ter efetuado a transferência das Bombas de Infusão 
para as USAs, o cobertor térmico continua ausente nas ambulâncias, logo o atendimento à 
população pode ficar prejudicado em função da ausência de todos os equipamentos exigidos 
no normativos que regem o programa. 
 
 
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Notificar o gestor local para que providencie a adequação dos veículos 
irregulares, sob pena de suspensão dos repasses do incentivo de custeio das unidades móveis 
irregulares. 
 
 
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. Esta Controladoria não realizará o monitoramento isolado das 
providências saneadoras relacionadas a estas constatações. 

2.2.1. Análise do modelo de gestão do SAMU 192 no município de Camaçari. 
 
Fato 
 
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192 - é uma política desenvolvida 
pelo Ministério da Saúde em parceria com os Governos Estaduais e Prefeituras Municipais, 
que visa prestar assistência móvel no nível pré-hospitalar na área de urgência e emergência. 



 

 

 
A Secretaria Municipal de Saúde de Camaçari informou, por meio do Ofício nº 803, de 
17/09/2014, item 01, que a entidade responsável pela gestão do SAMU é a própria Prefeitura 
Municipal de Camaçari/Secretaria Municipal de Saúde/Departamento de Média e Alta 
Complexidade. 
 
Os incentivos federais do SAMU são transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde por meio 
do Bloco de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Bloco MAC para o 
Fundo de Saúde dos Municípios que administram o SAMU 192. Os recursos do SAMU 
foram movimentados em conta bancária específica do Bloco MAC.  
 

 
##/Fato## 

2.2.2. Ausência de utilização de software específico para auxílio às atividades de 
regulação. 
 
Fato 
 
A Secretaria Municipal de Saúde relatou, por meio do Ofício nº 803/2014, de 17/09/2014, 
item 38, que: 
 
“Embora tenhamos adquirido um software específico para auxílio às atividades de 
regulação, ainda estamos em fase de implantação do mesmo (SISTEMA SAMU/IC 
Tecnologia).” 
 
A não utilização de software específico dificulta o registro de informações e a análise 
gerencial das mesmas, com objetivo de aprimorar os serviços prestados. 
 
 
##/Fato## 

2.2.3. Deficiências identificadas na base descentralizada do SAMU 192. 
 
Fato 
 
A Base Descentralizada do SAMU do município de Camaçari funciona como anexo à 
Unidade de Pronto Atendimento de Monte Gordo. 
 
Em visita à base descentralizada, constatou-se a ausência de estacionamento coberto para as 
ambulâncias, expondo as mesmas às intempéries. 
 
A limpeza e higienização das ambulâncias e o abastecimento das mesmas com 
medicamentos é efetuado na Central de Regulação.  
Por meio do Ofício nº 321/2014, de 11/11/2014, a Prefeitura Municipal de Camaçari/BA 
apresentou a seguinte justificativa: 
 
“Considerando a extensão territorial do Município de Camaçari, a Secretaria de Saúde 
identificou a necessidade de implantar uma Base do SAMU 192 na orla tendo, de imediato, 
adaptado a Unidade de Pronto Atendimento de Monte Gordo para dar suporte do SAMU na 
orla de Camaçari. Esta Administração reconhece que a estrutura não é a mais adequada, 
nem possui todos os elementos preconizados pelo Ministério da Saúde, mas devido a 
extensão territorial do Município, e com o intuito de dar maior resolutividade nos 



 

 

atendimentos Pré Hospitalar na orla, foi feita a implantação mesmo em condições não 
satisfatórias. 
 
Ressaltamos ainda de que desde a iniciação do ponto de apoio da Base do SAMU, esta 
Secretaria já iniciou os trâmites de busca de terreno para elaboração de projetos para a 
Construção de uma Base do SAMU na Orla de acordo com os requisitos preconizados pelo 
Ministério da Saúde. 
 
Estas são as informações que prestamos para esclarecimentos aos apontamentos feitos por 
esta CGU, quando esperamos confiantes, que seja considerado que esta Administração vem 
buscando as adequações devidas à legislação vigente, bem como os elementos necessários 
para uma melhor utilização dos recursos do Município. 
 
Colocamo-nos à disposição para aduzir outras explicações que porventura se fizerem 
necessárias, de forma que não pairem dúvidas quanto à legalidade de nossas ações.” 
 
 
##/Fato## 

2.2.4. Análise da adequação do quantitativo e da realização de atividades de 
capacitação dos funcionários em exercício nas unidades móveis do SAMU. 
 
Fato 
 
Verificou-se que a carga horária semanal dos profissionais em exercício nas unidades 
móveis, tais como: médicos, enfermeiros, técnico de enfermagem e condutores de veículos 
de urgência corresponde à força de trabalho mínima estabelecida na Portaria GM/MS nº 
1.010/2012, considerando o funcionamento efetivo de 03 USB e 02 USA. 

A carga horária contratual semanal do médico intervencionista corresponde a 24 horas, 
totalizando 336 horas semanais para 14 profissionais, dos enfermeiros corresponde a 30 
horas semanais, totalizando 420 horas semanais para 14 profissionais, do técnico de 
enfermagem corresponde a 30 horas semanais, totalizando 720 horas semanais para 24 
profissionais, e do condutor de ambulância corresponde a 40 horas, totalizando 1160 horas 
semanais para 29 profissionais, configurando um quantitativo de horas superior ao mínimo 
exigido para cada cargo. 

A Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou a comprovação dos cursos de capacitação 
realizados para os profissionais que atuam nas unidades móveis do SAMU, tais como: Curso 
de Atendimento ao Cliente, Curso de APH – Suporte Básico de Vida, Animais Peçonhentos, 
Introdução à toxicologia, Biossegurança e Queimaduras, Atendimento inicial ao 
politraumatizado + imobilização, Assistência pré-hospitalar, Emergências pediátricas e 
neonatais, Emergências obstétricas, Técnicas de salvamento e resgate, Organização para 
atendimento a incidentes com múltiplas vítimas, Gestão para qualidade em emergências 
clínicas cardiológicas, Transporte aeromédico, aquático e terrestre, emergências 
psiquiátricas, Trauma e emergências cirúrgicas e Oficina de suporte básico e primeiros 
socorros. 

 
 
 
##/Fato## 



 

 

2.2.5. Análise da adequação do quantitativo e da realização de atividades de 
capacitação dos funcionários na Central de Regulação do SAMU. 
 
Fato 
 

Verificou-se que a carga horária semanal referente aos cargos de médico regulador, Técnico 
Auxiliar de Regulação (TARM) e rádio operador corresponde à força de trabalho mínima 
estabelecida na Portaria GM/MS nº 1.010/2012, considerando o funcionamento efetivo de 
03 USB e 02 USA. 

A carga horária contratual semanal do médico regulador corresponde a 24 horas, totalizando 
360 horas semanais para 15 profissionais, dos TARMs corresponde a 30 horas semanais, 
totalizando 450 horas semanais para 15 profissionais, e do Rádio Operador corresponde a 30 
horas semanais, totalizando 210 horas semanais para 7 profissionais, configurando um 
quantitativo de horas superior ao mínimo exigido para cada cargo. 

A Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou a comprovação dos cursos de capacitação 
realizados para os TARMs que atuam no SAMU. 

 
##/Fato## 

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.  
 
 



 

 

Ordem de Serviço: 201411286 
Município/UF: Camaçari/BA 
Órgão: MINISTERIO DAS CIDADES 
Instrumento de Transferência: Contrato de Repasse - 658677 
Unidade Examinada: CAMACARI PREF SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E 
FINANCAS  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 14.867.115,39 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 15/09 a 01/10/2013 sobre a 
aplicação dos recursos do Programa 2049 - Moradia Digna / 10S6 - Apoio à Melhoria das 
Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários no município de Camaçari/BA. 
 
A ação fiscalizada destina-se a verificar o andamento das obras de Apoio à Melhoria das 
Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários na localidade de Buris Satuba. 

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 esta Controladoria. 

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 pela Controladoria-Geral da União. 

2.1.1. Obras de construção de unidades habitacionais paralisadas, resultando em 
invasões e risco de dano ao empreendimento inacabado. 
 
Fato 
 
A Prefeitura Municipal de Camaçari/BA firmou convênio com o Ministério das Cidades por 
meio da Caixa Econômica Federal com a finalidade de urbanização, regularização e 
integração de assentamentos precários na localidade de Buris Satuba, com a proposta de 
beneficiar cerca de setecentos e noventa e oito famílias naquele município. Assim, foi 
formalizado o contrato de repasse nº 301.507/2009 no valor total de R$14.867.115,39 
(quatorze milhões, oitocentos e sessenta e sete mil, cento e quinze reais, trinta e nove 
centavos). 
 
Com um cronograma de execução definido inicialmente para durar dezoito meses a contar 
da Ordem de Serviço, datada de 05/07/2011, a obra se encontra paralisada desde janeiro de 
2013, perfazendo um atraso que já chega, até o momento, a aproximadamente vinte e um 
meses além do previsto.  



 

 

 
Segundo informações da Prefeitura, a obra de Buris Satuba se encontra atualmente com um 
percentual de execução de apenas 36,66%. A Caixa Econômica Federal, no entanto, 
apresenta um pouco maior, conforme último Relatório de Acompanhamento de Engenharia 
– RAE, de 05/02/2013, onde apresenta um percentual de execução da obra de 39,34%. 
 
O principal fator determinante para a situação em que se encontra a obra de Buris Satuba, 
paralisada há cerca de dezoito meses, deve-se, exclusivamente, à falta de uma solução para o 
esgoto das casas que estão sendo construídas naquele local. Inicialmente, a viabilidade de 
atendimento do esgotamento sanitário da obra seria de responsabilidade da EMBASA. A 
região em que se situa o empreendimento não há esgotamento sanitário capaz de atender às 
unidades habitacionais, de maneira que a EMBASA celebrava contratos com empresas para 
execução dessas obras. 
 
No entanto, essas obras de coleta de esgoto foram paralisadas pela referida concessionária 
devido a problemas entre esta e as empresas contratadas, o que terminou inviabilizando a 
solução de esgoto do empreendimento de Buris Satuba. A Prefeitura de Camaçari/BA então, 
segundo informações da Caixa Econômica Federal (conforme Ofício 183/2013, de 
12/02/2013), confirmadas posteriormente pelo ente municipal, assumiu o compromisso de, 
mesmo com recursos próprios, construir uma Estação de Tratamento de Esgoto - ETE no 
sentido de atender às casas do presente contrato de repasse, de forma a solucionar o 
problema, já que a EMBASA não tem previsão, até o momento, de dar continuidade às obras 
de esgotamento sanitário daquela região.   
 
Diante da situação, a Prefeitura Municipal de Camaçari/BA irá encaminhar projeto de ETE à 
EMBASA para fins de autorização e homologação, após a obtenção prévia das licenças 
ambientais dos órgãos competentes. Depois de cumpridas essas etapas, a Prefeitura 
submeterá esse projeto à Caixa Econômica Federal, a fim de que as obras de Buris Satuba 
possam ter o seu reinício e, assim, regularizar a pendência que está prejudicando o 
andamento do processo.  
 
Com a descontinuidade da obra, a Prefeitura de Camaçari/BA tem enfrentado um problema 
social grave, que são as invasões do local por populares. Desde a sua paralisação, a obra já 
foi invadida ao menos três vezes. Essa, inclusive, é a situação que se encontra atualmente o 
empreendimento, quando da nossa inspeção “in loco” durante a execução dos trabalhos de 
campo. Como pode ser verificado nas fotos abaixo, algumas casas se apresentam pintadas, 
com portas e janelas improvisadas, confirmando que essas casas se encontram habitadas, não 
obstante a situação de abandono do local.  
  
Ao final de nossas atividades de campo, tomamos conhecimento que foi expedido 
“Mandado de Reintegração de Posse”, expedido pelo Juiz de Direito da Vara da Fazenda 
Pública da Comarca de Camaçari/BA, conforme Processo nº 0005215-73.2010.8.05.0039 e 
Mandado nº 039.2014/006884-6, determinando a desocupação imediata da área pelos 
populares e que seja efetuada a reintegração dos representantes legais do Município na posse 
do imóvel, sob pena de uso de força policial. 
 
Questionada a Prefeitura Municipal de Camaçari/BA apresentou, por meio do Ofício nº 
858/2014, a seguinte manifestação: 
 



 

 

“Em atenção à Solicitação de Fiscalização nº 201411286–001, estamos informando abaixo, 
a situação das obras de Urbanização de área com execução de serviços de infraestrutura 
urbana, rede de águas e construção de unidades habitacionais na localidade de Buris 
Satuba, bem como as pendências para conclusão da Obra. 
 
- Estágio atual da obra - Paralisada  
 
- Percentual de execução ate o momento – 36,66% 
 
- Justificativa para o atraso no andamento da obra 
 
1 – ETE – Estação de Tratamento de Esgoto  
 
Na Viabilidade de Esgotamento Sanitário do empreendimento, emitida pela EMBASA – 
Empresa de Água e Saneamento do Estado da Bahia, previu-se a destinação do efluente 
líquido do empreendimento diretamente no Sistema de Esgotamento Sanitário - SES, à 
época em execução no município. 
 
Com o avanço das obras do FNHIS – Buris Satuba e a não ocorrência da conclusão das 
obras do SES, a EMBASA apresentou como alternativa a implantação de Estação de 
Tratamento de Esgoto – ETE para atendimento do Programa.  
 
Para a implantação da ETE, a Prefeitura está, primeiramente, obtendo a Outoga do órgão 
ambiental INEMA – Instituto do Meio Ambiente para lançamento do efluente tratado em 
corpo hídrico. Após a obtenção da Outorga, o Projeto da ETE será encaminhado à 
EMBASA para aprovação. Com a aprovação do projeto pela EMBASA o mesmo será 
encaminhado à CAIXA e à Comissão de Licitação da Prefeitura para abertura de Processo 
Licitatório de aquisição e implantação da ETE. 
 
Informamos, inclusive, que o empreendimento Residencial Parque das Algarobas, do 
Programa Minha Casa Minha Vida, com 1.488 UH, que se situa em área vizinha ao FNHIS 
– Buris Satuba, encontra-se na mesma situação quanto à solução de esgotamento sanitário. 
Para este empreendimento a EMBASA adquiriu uma ETE compacta a ser implantada em 
parceria com a Prefeitura. Da mesma forma, estamos em fase se obtenção de Outorga do 
órgão ambiental para lançamento de efluente em corpo hídrico e aprovação do projeto na 
EMBASA. 
 
Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, o Brasil possui um déficit 
habitacional de 8,53%, isso representa 5,24 milhões de residências. Esse dado é apenas para 
ilustrar o drama que passam milhões de famílias que não possuem moradia digna. Governos 
de várias esferas, isolada ou conjuntamente, têm estabelecido políticas no sentido de mitigar 
o problema. É necessário que obras, como essa de Buris Satuba, não sofram tamanhos 
atrasos para a sua conclusão, e que essas 798 famílias previstas no Plano de Trabalho 
possam ser realmente beneficiadas e tenham o seu direito constitucional contemplado. 
Espera-se, portanto, para o caso em tela, que haja maior celeridade entre as instâncias 
envolvidas na condução do processo, no sentido de fazer com que as obras sejam concluídas 
o mais breve possível, evitando desperdícios de dinheiro público com a sua paralisação, sem 
deixar de lado a qualidade construtiva do empreendimento. 
 
Registro fotográfico – Obra Buris Satuba. 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 325/2014, de 13 de novembro de 2014, a Prefeitura Municipal de 
Camaçari/BA apresentou a seguinte manifestação: 
 
“Informamos que as obras estão paralisadas em função da elaboração do projeto da ETE – 
Estação de Tratamento de Esgoto a ser implantada naquela localidade, tendo em vista a 
não conclusão das obras da SES de Camaçari pela EMBASA. 
 



 

 

O estágio atual é de conclusão do projeto da ETE e encaminhamento ao INEMA para 
obtenção da Outorga de lançamento de efluentes líquidos tratados em corpos hídricos. A 
área de implantação da ETE já está desocupada com as famílias tendo sido reassentadas no 
Residencial Praia de Mutá, empreendimento do Programa Minha Casa Minha Vida. 
 
Quanto à desocupação das habitações, indevidamente ocupadas, estamos aguardando o 
cumprimento da ação judicial de reintegração de posse emitida pela justiça local.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
As novas considerações encaminhadas pelo gestor municipal não apontam nenhum fato 
novo em relação às justificativas já apresentadas durante os trabalhos de campo. Apenas se 
confirma a situação identificada pela equipe durante a inspeção física do objeto fiscalizado. 
 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Recomendamos à Caixa Econômica Federal notificar o gestor municipal 
com vistas a providenciar a adoção de medidas efetivas para consecução dos objetivos 
avençados, estabelecendo uma data limite, sob pena de solicitar a devolução dos recursos 
relacionados. 
 
Recomendação 2: Recomendamos ao Ministério das Cidades atuar junto à Caixa Econômica 
Federal e a Prefeitura Municipal de Camaçari/BA, com adoção de providências cabíveis de 
forma a garantir a retomada do empreendimento, sob pena de devolução dos recursos por 
parte da convenente.    
 
 
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 
recebidos pela Prefeitura Municipal de Camaçari/BA, para fins de intervenção nos 
assentamentos precários da localidade de Buris Satuba, ainda não trouxe os benefícios 
esperados pelas famílias cadastradas no Programa, tendo em vista que as obras de 
construção das unidades habitacionais se encontram paralisadas. 



 

 

Ordem de Serviço: 201411289 
Município/UF: Camaçari/BA 
Órgão: MINISTERIO DAS CIDADES 
Instrumento de Transferência: Contrato de Repasse - 670950 
Unidade Examinada: CAMACARI PREF SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E 
FINANCAS  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 185.011.097,60 
Prejuízo: R$ 1.060.649,98 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 18/09/2014 a 19/09/2014 sobre 
a aplicação dos recursos do programa 2068 - Saneamento Básico / 10S5 - Apoio a 
Empreendimentos de Saneamento Integrado em Municípios com População Superior a 
50 mil Habitantes ou Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões 
Integradas de Desenvolvimento no município de Camaçari/BA. 
 
A ação fiscalizada destina-se a Apoio a Empreendimentos de Saneamento Integrado em 
Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Municípios Integrantes de 
Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento.. 

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 esta Controladoria. 

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 pela Controladoria-Geral da União. 

2.1.1. Falha de planejamento e projeto básico deficiente, resultando em 
majoração do valor da obra e alteração do objeto contratado em percentuais 
acima do limite legal. Comprometimento da continuidade da obra e dos objetivos 
do Termo de Compromisso. 
 
Fato 
 
Trata-se de fiscalização realizada na obra de urbanização integrada na bacia do rio 
Camaçari/BA, objeto do Termo de Compromisso 0350977-09/2011, assinado, em 
31/8/2011, entre o Ministério das Cidades (MCidades), representado pela Caixa 
Econômica Federal (CEF), e a Prefeitura Municipal de Camaçari (PMC), no qual o ente 
federal comprometeu-se a transferir até R$ 143.858.900,00 ao município, e este a arcar 
com R$23.111.385,20, a título de contrapartida, totalizando o montante de R$ 
166.970.285,20. 



 

 

Para a execução desta obra, a Prefeitura Municipal de Camaçari realizou a Concorrência 
Pública nº018/2011, em 23/11/2011, da qual sagrou-se vencedora a Construtora 
COWAN Ltda., CNPJ – 68.528.017/0001-50, com o preço global inicial de 
R$134.908.718,5. Após análise da adequação da proposta de preços da vencedora aos 
custos do SINAPI, pela Caixa Econômica Federal, houve redução de preços unitários de 
alguns serviços, o que redundou em um novo valor global contratado de 
R$134.182.910,44.  

A análise do processo licitatório realizado para contratação da empresa executora da 
obra não fez parte do escopo deste trabalho, haja vista que já foi alvo de fiscalização 
realizada pelo Tribunal de Contas da União. 

A Prefeitura Municipal de Camaçari ainda contratou uma empresa responsável pelo 
Gerenciamento das Obras, e outra para a realização do Projeto de Trabalho Técnico 
Social. Para a primeira atividade, foi contratada a empresa Hydros Engenharia e 
Planejamento Ltda., CNPJ - 13.937.479/0002-10, sendo celebrado o contrato nº 
117/2012, à qual passa-se a se referir neste relatório apenas como empresa gerenciadora. 

Para o Projeto de Trabalho Técnico Social, a PMC contratou a empresa Hollus Serviços 
Técnicos Especializados Ltda., CNPJ – 06.267.018/0001-30, por meio da Concorrência 
nº005/2012 e Contrato nº0447/2012. As análises da regularidade da contratação e 
execução dos trabalhos relacionados ao gerenciamento da obra e da elaboração do 
Projeto de Trabalho Técnico Social também não fizeram parte do escopo deste trabalho 
de fiscalização.    

O Programa de Urbanização Integrada na Bacia do Rio Camaçari foi dividido em três 
grandes projetos: projeto de Macrodrenagem, projeto de Reurbanização e projetos 
Complementares. 

O primeiro compreende as intervenções necessárias para a recuperação do leito e 
margens dos rios que integram o Programa, e apresentou, como alternativas para 
definição das seções hidráulicas dos rios, a utilização de muros de flexão em concreto 
armado, estruturas em gabião tipo caixa, estruturas em gabião tipo reno e plantio de 
grama. 

O projeto de Reurbanização compreendeu as obras de urbanização ao longo dos cursos 
dos rios que integram o programa, abrangendo a execução de vias, ciclovias, pontes, 
pontilhões e equipamentos urbanos, tendo como foco a proteção das margens 
ribeirinhas contra novas ocupações irregulares, além da melhoria da mobilidade urbana 
e da implantação de equipamentos de lazer para a população. 

Já os projetos complementares abrangem equipamentos complementares (02 Centros de 
Referência de Assistência Social - CRAS); instalações hidrossanitárias; rede de 
abastecimento de água; rede de esgotamento sanitário; proteção, contenção e 
estabilização do solo; projeto executivo (elaboração); administração da obra, canteiros 
da obra e revitalização do Horto Florestal. 



 

 

Até a realização desta fiscalização, a Prefeitura Municipal de Camaçari (PMC) já havia 
realizado 05 aditivos ao contrato, os quais redundaram em acréscimos na ordem de 
25,65% e supressões de 6,02%, importando em um valor atualizado do contrato de R$ 
159.033.544,01. 

Em que pese a PMC já ter contrariado o disposto no art.65, §º, da Lei nº.8.666/93, que 
estabelece o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato para acréscimos e supressões, restou evidenciado que as alterações até então 
realizadas não são suficientes para conclusão do contrato. 

Quando da realização da licitação para contratação da empresa executora da obra, fazia 
parte do seu escopo a elaboração do projeto executivo, com custo previsto de 
R$3.569.389,85. Com a conclusão desse projeto executivo, foi elaborada nova planilha 
de serviços contemplando as quantidades reais para se realizar a obra cujo valor global 
passou a ser de R$196.691.429,55. 

Estas alterações representam acréscimos de 56,23% e supressões de 10,60% do valor 
inicialmente pactuado, percentuais bem acima daqueles contidos no artigo supracitado 
da Lei nº.8.666/93. 

Não obstante não ter sido identificada quebra no equilíbrio econômico financeiro do 
contrato até o 5º aditivo já formalizado, a magnitude das alterações, mormente ao se 
levar em consideração aquelas que ainda estão por acontecer, evidenciam por si só a 
grande discrepância existente entre o objeto licitado e aquele que está sendo executado, 
restando clara a alteração do escopo da licitação. 

Questionado acerca destas alterações, o Secretário de Obras da Prefeitura Municipal de 
Camaçari informou verbalmente que não foi possível elaborar um projeto básico com 
quantitativos corretos devido à grande presença de residências ao longo das margens 
dos rios, as quais seriam, posteriormente, indenizadas por meio de desapropriações, ou 
relocadas para os conjuntos habitacionais financiados com recursos do programa Minha 
Casa Minha Vida. 

Em razão disso, conforme informações do Secretário, não foi possível a execução 
correta de sondagens e levantamentos topográficos, de forma a subsidiar a elaboração 
dos projetos, e consequentemente a quantificação dos serviços em uma precisão 
aceitável. Ainda de acordo com a PMC, esta quantificação somente foi possível após a 
demolição destas residências e elaboração do projeto executivo. 

Tais alegações podem ser comprovadas na justificativa técnica contida no pedido da 
primeira reprogramação encaminhado pela Prefeitura de Camaçari/BA à Caixa 
Econômica Federal, por meio Ofício SEHAB nº8801/2013, de 21 de outubro de 2013. 
Segue abaixo um excerto desta justificativa: 

“O projeto Básico teve diversas limitações para definição de algumas soluções de 
projeto, em função da própria característica da intervenção, que se desenvolve em áreas 
urbanas consolidadas e, em grande parte, em bairros densamente povoados, que 
necessariamente tiveram que ser ajustadas pelo Projeto Executivo. 



 

 

Tais dificuldades para o desenvolvimento do Projeto Básico se repetiram no 
desenvolvimento do Projeto Executivo que teve que ser desenvolvido por partes, na 
medida em que a população da beira dos rios está sendo reassentada nos 
correspondentes conjuntos habitacionais do PMCMV e/ou indenizada. Destacamos a 
seguir os itens que tiveram alterações relevantes de projeto, com consequente alterações 
de quantitativos de serviços, ou inclusão necessária de serviços novos.” 

De fato, esta é uma obra que sofre interferências das mais variadas, principalmente 
aquelas decorrentes das desapropriações, terraplenagem e suas consequências derivadas 
das variações do tipo de solo, entre outras. Em razão disto, a imprecisão dos seus 
quantitativos termina sendo uma característica inerente aos serviços ora executados. 

Mas tal fato não pode ser confundido com falhas de planejamento ou deficiências no 
detalhamento dos projetos. 

Observa-se, neste caso, que as desapropriações e remanejamentos da população que 
vivia, e que ainda vive em alguns trechos da obra, deveriam ocorrer previamente, ou no 
máximo de forma concomitante à elaboração do projeto básico. Com isso, a área 
restaria livre para execução de sondagens e levantamentos topográficos precisos para 
total delimitação do escopo dos serviços. 

Entretanto, não foi isto que ocorreu. Quando da visita à obra, foi identificado que ainda 
restam inúmeros trechos pendentes de desocupação das residências, o que vem 
atrasando sobremaneira a execução dos serviços, e comprometendo o cronograma 
previsto.  

Mesmo com a existência dessas pendências, o projeto executivo pôde ser elaborado, e, 
segundo o Secretário de Habitação, já foi totalmente concluído, e se encontra bem 
detalhado, deixando evidente que estes detalhamentos já poderiam constar do projeto 
inicialmente licitado, sendo este mais um indicativo da falha na sua elaboração. 

Outro exemplo evidenciador de que o argumento apresentado pela PMC não é 
totalmente procedente foi o fato de terem sido realizadas inúmeras intervenções no 
chamado Morro da Manteiga, o qual era considerado um dos principais causadores do 
assoreamento do rio. 

De acordo com a memória de cálculo contida na planilha final apresentada pela empresa 
gerenciadora da obra, as intervenções neste Morro foram inicialmente orçadas no valor 
de R$12.010.987,16. Após a elaboração do projeto executivo, a previsão do custo final 
dos serviços neste Morro, contida nesta planilha, passou para R$21.748.450,39. Ou seja, 
considerando-se apenas os acréscimos, há a previsão de incremento de serviços de 
80,04% do inicialmente previsto para este trecho da obra, sendo que nesta área não 
havia residências a desocupar, mas apenas um morro no qual foi feita terraplenagem e 
reurbanização. 

Portanto, resta claro que o argumento apresentado pela PMC não pode prosperar tendo 
em vista que no Morro da Manteiga não havia qualquer interferência significativa que 
impossibilitasse ou dificultasse a elaboração de um projeto básico devidamente 



 

 

detalhado e orçado, e ainda assim a discrepância (80,04%) foi bem superior àquela 
apresentada para o conjunto da obra (56,23%). 

Diante do exposto, fica evidente que a PMC licitou esta obra pautada em um projeto 
básico deficiente, que não reproduziu adequadamente os serviços a serem realizados na 
obra, muito se assemelhando a um anteprojeto. 

Ao revés, o projeto executivo, este sim com ares de projeto básico, foi elaborado 
contendo os elementos mínimos preestabelecidos no art. 6º, da Lei nº8.666/93, e que 
terminou sendo desenvolvido pelo próprio construtor, em flagrante desrespeito ao 
disposto no art. 9o, desta mesma Lei, que veda  o autor do projeto básico, pessoa física 
ou jurídica, a participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra. 

Portanto, o projeto executivo elaborado nada mais é do que o projeto básico da obra 
realizado intempestivamente, e indevidamente pelo próprio construtor. 

Já o projeto executivo, este deveria servir para detalhamentos do projeto básico, sem 
haver repercussões financeiras relevantes no custo da obra, fato diametralmente oposto 
ao que de fato aconteceu, consoante já descrito. 

Como conclusão, pôde-se observar uma situação de alta criticidade para atingimento do 
objeto avençado, bem como dos objetivos contidos no plano de trabalho no qual se 
baseou o Termo de Compromisso. Isto porque o limite global permitido para acréscimos 
de quantitativos ao contrato já foi atingido, não havendo mais espaços para novos 
aumentos, enquanto que os estudos realizados durante a execução do projeto executivo 
indicam a necessidade destas alterações. 

Não obstante, esta criticidade não se restringe apenas a novos aditivos, mas também à 
forma como os seus quantitativos foram estimados. Conforme já explicado neste 
relatório, o projeto executivo muito se assemelhou ao projeto básico que deveria ser 
utilizado como pré-requisito da licitação, em claro prejuízo ao disposto no art.9º, I, da 
Lei nº8.666/93.  

Na verdade, dadas as alterações realizadas no objeto licitado, não há sequer como 
garantir que a proposta vencedora da Concorrência nº18/2011 foi efetivamente a mais 
vantajosa para a Administração. 

Junto com estes projetos executivos, foram apresentadas novas planilhas de serviços, 
também elaboradas pela própria empresa executora, e que, por ser interessada direta no 
projeto e na obra, há de ser questionada a idoneidade e imparcialidade destes 
levantamentos. Tais fatos podem ser exemplificados com os sobrepreços e 
superfaturamentos de quantitativos apontados neste relatório em itens específicos. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº325/2014, de 13 de novembro de 2014, a Prefeitura Municipal de 
Camaçari apresentou a seguinte manifestação:  



 

 

““DA FALHA DE PLANEJAMENTO E PROJETO BÁSICO DEFICIENTE. 

 

O contrato de Execução das Obras e Elaboração do Projeto Executivo nº 017/2012, no 
valor de R$ 134.908.718,53 (cento e trinta e quatro milhões, novecentos e oito mil, 
setecentos e dezoito reais e cinqüenta e três centavos) e prazo de 24 meses foi assinado 
em 18/01/2012, com ordem de serviço e empenho assinados em 30/01/2012, e 
publicado no Diário Oficial da União em 19/01/2012.  

Foram assinados os seguintes Termos Aditivos: 

O 1º Aditivo, assinado em 19/12/2012, reduziu o valor do contrato para R$ 
133.099.168,20 (cento e trinta e três milhões, noventa e nove mil, cento e sessenta e oito 
reais e vinte centavos). Contemplou revisão de preços unitários e redução de 
quantitativos. 

O 2º Aditivo ao contrato, assinado em 19/12/2012, elevou o valor do contrato para R$ 
135.556.334,73 (cento e trinta e cinco milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, 
trezentos e trinta e quatro reais e setenta e três centavos). Contemplou revisão de preços 
unitários, aumento e redução de quantitativos. 

O aditivo 1 resultou da análise da CAIXA do Processo Licitatório e emissão da Síntese 
do Projeto Aprovado 1 – SPA 1, em 23 de janeiro de 2012, na qual a CAIXA solicitou a 
adequação do contrato de obras, através da correção de preços, BDI e quantitativos de 
alguns serviços, por meio de aditivos contratuais, conforme explicitado no ofício nº 
204/2012/GIDUR/AS (Anexo 1.1) 

O aditivo 2 resultou da segunda da análise da CAIXA do Processo Licitatório e emissão 
da Síntese do Projeto Aprovado 2 – SPA 2, de 08 de março de 2012, na qual a CAIXA 
solicitou a adequação do contrato de obras, através utilização do saldo a reprogramar no 
valor de R$ 3.185.532,65, correção de preços e acréscimos e redução de quantitativos, 
conforme correspondência anexa. No ofício CAIXA nº 705/2012, de 13 de março de 
2012, a CAIXA aprova a alteração de meta, fruto da SPA 2. 

Dessa forma, o valor do Contrato Original passou a ser de R$ 135.556.334,73.   

O 3º Aditivo ao contrato, assinado em 19/12/2012, elevou o valor do contrato para R$ 
147.256.449,06 (cento e quarenta e sete milhões, duzentos e cinqüenta e seis mil, 
quatrocentos a quarenta e nove reais e seis centavos). Contemplou inclusão de novos 
preços unitários, aumento e redução de quantitativos. 

O 4º Aditivo ao contrato, assinado em 30/01/2014, prorrogou o prazo do contrato em 12 
meses.  

O 5º Aditivo ao contrato, assinado em 01/06/2014, elevou o valor do contrato para R$ 
159.033.544,01 (cento e cinquenta e nove milhões, trinta e três mil, quinhentos e 
quarenta e quatro reais e um centavo). Contemplou inclusão de novos preços unitários, 
aumento e redução de quantitativos. 



 

 

Está em processo a reti-ratificação do 5º Aditivo, visando a correção de alguns preços 
unitários de novos serviços acrescentados ao contrato no 3º Aditivo. Na planilha da reti-
ratificação do 5º Aditivo foi incluído ainda o cálculo do desconto a ser concedido pela 
Construtora, de modo a manter o desconto contratual da licitação da obra, após a 
realização dos aditivos.  

Com referência às alterações contratuais, o Art.65 da lei 8.666/93 estabelece:  

“§ 1º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 
os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso 
particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% 
(cinqüenta por cento) para os seus acréscimos.” 

 

O Acórdão nº 749/2010 do TCU estabelece: 

 

“9.2. determinar ao [...] que, em futuras contratações, para efeito de 
observância dos limites de alterações contratuais previstos no art. 65 da Lei nº 
8.666/1993, passe a considerar as reduções ou supressões de quantitativos de 
forma isolada, ou seja, o conjunto de reduções e o conjunto de acréscimos 
devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a 
cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensação 
entre eles, os limites de alteração estabelecidos no dispositivo legal;” (grifo 
nosso) 

 

Conforme se observa no Quadro 1.1 e na Planilha da reti-ratificação do 5º Aditivo 
(Anexo 1.2) o total de acréscimos e o total de decréscimos realizados ao contrato 
original adequado, conforme exigência da CAIXA (Contrato + 1º e 2º Aditivos), 
equivale a 21,29% e 4,37%, respectivamente, do contrato original adequado portanto, 
inferiores aos limites legais.  

 

Quadro 1.1 -Resumo das Alterações no Contrato nº 017/2012 

 

Ressalta-se que, ainda que fossem considerados os percentuais de acréscimos e 
decréscimos sobre o valor do Contrato Original (sem as adequações solicitadas pela 

 VALOR (R$)  %  VALOR (R$)  % 

CONTRATO ORIGINAL 134.908.718,54

CONTRATO ORIGINAL ADEQUADO              
(CONTRATO + 1º e 2º ADITIVO)

135.556.334,71

CONTRATO + 3º ADITIVO 147.256.449,05 17.629.205,84 13,01 5.929.091,51 4,37
CONTRATO + 5º ADITIVO 159.033.544,05 29.321.050,77 21,63 5.929.091,51 4,37

CONTRATO + RETI-RATI 5º ADITIVO 158.455.065,50 28.863.550,28 21,29 5.929.091,51 4,37

 ACRÉSCIMOS  DECRÉSCIMOS 
 VALOR (R$) 



 

 

CAIXA), estes também estariam abaixo dos 25% legais, 24,91% e 6,55% 
respectivamente, conforme demonstrado na Planilha da reti-ratificação do 5º Aditivo 
(Anexo 1.2). 

Supõe-se que as divergências nos percentuais de acréscimos e decréscimos calculados 
deve-se a forma de interpretação do cálculo desses percentuais. 

 

Em função do valor das obras com base nos quantitativos do Projeto Executivo para 
execução de todos os trechos previstos na 1ª Etapa do Programa de Reurbanização 
Integrada da Bacia do Rio Camaçari extrapolar os 25% do valor do Contrato Original, a 
PMC, com o objetivo de garantir a continuidade da obra com funcionalidade, a 
Prefeitura de Camaçari enviou, em 24/07/2014,ao Ministério da Cidades (Of. SEHAB 
nº 417/2014) e a CAIXA (Of. SEHAB nº606/2014), consulta sobre a possibilidades de 
retirar dessa 1ª Etapa os Trechos 15, 16, 17 e 18, correspondentes aos rios Mandu, Prata, 
Piaçaveiras e Eiú Branco, e passá-los para a 2ª Etapa (ver ofícios e Laudo Técnico de 
Engenharia – Anexo 1.3). 

Com a anuência do Ministério das Cidades, os quatro trechos citados foram incluídos na 
2ª Etapa do Programa de Reurbanização Integrada da Bacia do Rio Camaçari, que se 
encontra atualmente em análise na CAIXA para liberação de novo processo licitatório 
(ver Of.SEHAB 981/2014 – Anexo 1.4). 

Com a retirada desses trechos da 1ª Etapa, está sendo elaborada a Reprogramação 2 do 
Contrato, contemplando o Morro da Manteiga, todos os trechos do rio Camaçari 
(Trechos 1 a 12), do rio Pedreiras (Trecho 13), do canal Acajutiba (Trecho 14), além de 
alguns serviços essenciais já executados nos trechos que não serão concluídos na 1ª 
Etapa e serviços complementares (construção de 02 CRAS, Rede de Esgotamento 
Sanitário, Rede de Abastecimento de Água, Construção de Unidades Sanitárias, 
Revitalização do Horto Florestal, Canteiro de Obras e Administração local da Obra). 

Como já se passaram 30 meses do início das obras, as seções do canal utilizadas para o 
cálculo dos quantitativos de movimento de terra do projeto executivo em alguns trechos 
já não correspondem à situação atual, por conta da progressão do assoreamento.  Assim, 
para a Reprogramação 2 do Contrato, a PMC recentemente realizou um novo 
levantamento topográfico nos Trechos 1 a 14 com o objetivo de obter seções que gerem 
quantitativos que correspondam ao cenário atual. Haja visto (sic) a situação atual do 
canal do Trecho 13.3, cuja margem direita,entre as estacas E12 e E33, foi finalizada em 
dezembro/13, não sendo possível à época executar a margem esquerda por problemas de 
indenizações, que praticamente voltou à sua seção original, ou seja, a cota do terreno no 
interior do canal é a mesma da parte superior do muro de gabião.  

Para a Reprogramação 2 do Contrato também foi solicitado à Construtora, na qualidade 
de executora do Projeto Executivo, a revisão dos quantitativos de projeto por conta de 
algumas incongruências detectadas, a exemplo dos pesos específicos utilizados no 
cálculo do momento de transporte de agregados, além de algumas modificações no 
Projeto Executivo, como é o caso da praça 11.02 que foi reduzida, pois abrigará um 
Centro de Atenção Psicossocial Infantil – CAPS I (2ª Etapa do Programa) e da praça 
10.03 que está sendo destinada à construção da sede da APAE.  



 

 

 

O novo valor das obras com base nos quantitativos do Projeto Executivo efetivamente 
superou as expectativas iniciais, em função de um conjunto de fatores de natureza 
diversa, que foram justificados e discutidos exaustivamente com a CAIXA para a 
Reprogramação 1 do Contrato. O documento que foi enviado à CAIXA com as 
alterações propostas e correspondentes justificativas, inclusive embasadas com os 
correspondentes laudos técnicos quando pertinente, através do Ofício SEHAB nº 
880/2013 (Anexo 1.5). 

 

A PMC, mesmo entendendo o enquadramento do ocorrido no atual contrato de obras 
como alteração qualitativa, já havia decidido licitar partes da obra que poderiam ser 
executadas desvinculadas do atual contrato, conforme já mencionado em item anterior. 
Foram retirados da 1ª Etapa do Programa de Reurbanização Integrada da Bacia do Rio 
Camaçari os Trechos 15, 16, 17 e 18, correspondentes aos rios Mandu, Prata, 
Piaçaveiras e Eiú Branco, e inseridos na 2ª Etapa. A documentação para o processo 
licitatório das obras dessa 2ª Etapa já se encontra em análise na CAIXA licitatório (ver 
Of. SEHAB 981/2014 – Anexo 1.4).  

 

As intervenções previstas no Programa de Urbanização Integrada do Rio Camaçari e 
contempladas no Projeto Básico, base da licitação das obras,e aqui reproduzidas, podem 
ser divididas em duas macrointervenções:  

A - Recuperação Ambiental do Morro da Manteiga, através das seguintes 
intervenções: 

• Demolição de 173 edificações; 

• Implantação de via de contorno ao redor do Morro da Manteiga de modo a evitar 
novas retiradas de materiais e construções irregulares em direção ao morro; 

• Restauração de taludes erodidos, de forma a ter uma configuração geométrica com 
patamares e taludes estabilizados e revestidos com cobertura vegetal; 

• Implantação de sistema de drenagem superficial, para permitir o controle e 
disciplinamento do escoamento das águas de chuvas, evitando-se assim erosões nos 
trechos de fortes declividades e consequente assoreamento no corpo receptor 
natural. 

B - Recuperação dos Leitos e Margens do Rio Camaçari e seus Afluentes, através 
das seguintes intervenções: 



 

 

• Macrodrenagem do Rio Camaçari e seus Afluentes, através das seguintes obras: 

• Dragagem dos leitos do rio Camaçari e seus afluentes visando à recuperação de 
curso natural, limpeza e despoluição; 

• Tratamento e revestimento das margens dos leitos recuperados; 

• Contenção de taludes dos canais dos rios, com revestimento em colchão reno, 
gabião, concreto, concreto com gramas grampeadas e outras alternativas. 

• Reurbanização das Margens do Rio Camaçari e seus Afluentes, através das 
seguintes obras: 

a) Demolição de 1.736 edificações ao longo das margens dos rios 
contemplados pelo programa e, inseridos dentro de áreas de preservação 
permanente; 

b) Recuperação da mata ciliar e da vegetação da APP; em todos os trechos 
do parque linear ocorrerá a revegetação das áreas devastadas, de acordo com o 
projeto paisagístico adotado pela PMC, que utiliza espécies nativos da região de 
médio e pequeno porte; 

c) Implantação de infraestrutura de mobilidade urbana, com avenidas, 
ciclovias e passeios de pedestre em toda sua extensão, interligando-se com a 
malha viária existente da cidade e, criando soluções e alternativas para a 
melhoria do tráfego e sistema viário da sede do município; 

d) Reurbanização das margens dos rios com a implantação de praças, 
criando espaços de convivência para a comunidade ao longo da intervenção; 

e) Implantação de equipamentos de esporte e lazer ao longo de toda a 
intervenção, constituídos por bancos, pergolados, equipamentos de ginástica, 
parques infantis, quadras poliesportivas, campos de futebol, bem como 
quiosques comerciais e de convivência; 

f) Implantação de estacionamentos ao longo das vias marginais para 
atendimento aos espaços de convivência criados; 

g) Construção de pontes ao longo da intervenção a fim de melhorar o 
tráfego de veículos e pontilhões para pedestres; 

h) Adequação da microdrenagem e sistema de esgotamento sanitário das 
edificações. 

Em função das dificuldades inerentes ao desenvolvimento de projetos em áreas 
urbanizadas consolidadas, algumas soluções de engenharia tiveram que ser modificadas, 
conforme decisões da PMC, por ocasião do detalhamento dos Projetos Executivos, 
como foi o caso das estacas das pontes ou a substituição do muro de gabião por muro de 
concreto no Trecho 5. Também, buscou-se, sempre que possível, ajustar a poligonal de 
intervenção de forma a minimizar o impacto social sobre as famílias. Entretanto, tais 
alterações visando o detalhamento do Projeto Executivo não caracterizam alterações de 
escopo licitado, haja visto (sic) as obras de macrodrenagem e reurbanização que já 
foram executadas nos Trechos 3 (ponte da Maria Meire), 6 e 7, com a funcionalidade 
prevista. É importante ressaltar que após a execução das obras de macrodrenagem a 
cidade não voltou a registrar as recorrentes inundações no período chuvoso. 



 

 

 

 

 

 



 

 

Antes de entrar em detalhes quanto aos aspectos supra citados, é fundamental entender o 
contexto da problemática do rio Camaçari. 

Apesar da erosão do Morro da Manteiga ser um problema que já vinha desafiando a 
Administração para uma solução, envolvendo recursos consideráveis, o processo 
erosivo e o consequente assoreamento do Rio Camaçari tomou proporções 
insustentáveis com as fortes chuvas de Abril/2010, quando várias áreas da cidade 
ficaram inundadas e uma das travessias com bueiros Armco chegou à ruína, e outras 
estruturas ficaram em risco. Essa situação encontra-se sintetizada na Proposta Técnica 
da empresa vencedora do processo licitatório para gerenciamento das obras (Anexo 
1.6). 

A PMC, em vista da gravidade da situação, no sentido de viabilizar dentro da maior 
brevidade a elaboração do Projeto Básico, iniciou a execução de serviços topográficos e 
geotécnicos em locais possíveis e lançou em 09/08/2010 a Tomada de Preços 027/2010-
COSEL/ OBRAS, com a entrega das propostas em 10/09/2010. 

Inclusive, o curto espaço de tempo para a elaboração do projeto foi objeto de 
questionamento na fase licitatória e esclarecido: 

“1- Em relação ao questionamento a respeito do prazo de vigência do contrato 
informamos que é do interesse da Prefeitura Municipal de Camaçari manter o 
prazo previsto no edital, ou seja, 03(três) meses.  
2- Informamos também que A Prefeitura Municipal de Camaçari já está 
providenciando os estudos topográficos e geotécnicos necessários podendo 
complementá-los, se for necessário, ficando, portanto mantidos os prazos 
previstos.” 

Apesar dos esforços para a elaboração do Projeto Básico no prazo inicial, foi necessário, 
em função da complexidade do projeto e das dificuldades encontradas pela densidade 
habitacional existente na poligonal de intervenção, acrescentar novos prazos para a sua 
conclusão.  

Ao mesmo tempo em que a PMC organizava a documentação necessária para 
lançamento do processo licitatório para contratação da empresa para execução das obras 
e elaboração do Projeto Executivo, providenciava o lançamento do processo licitatório 
para contratação das empresas para execução do trabalho técnico social e do 
gerenciamento das obras, além de ações para viabilizar a construção de casas para 
reassentamento da população. 

Em outubro/2011 foi lançado o edital para contratação da empresa para execução das 
obras e elaboração do Projeto Executivo. 

Em novembro/2011 foi lançado o edital para contratação da empresa gerenciadora. 

Em abril/2012 foi lançado o edital para contratação da empresa para execução do 
projeto de trabalho técnico social.  

Como era urgente, a PMC não pode aguardar a conclusão das licitações da gerenciadora 
e do trabalho técnico social, e deu a Ordem de Serviço para a Construtora iniciar 
imediatamente o serviço de desassoreamento, em vista do risco que poderia vir a ruína 
de mais pontes e travessias, em vista de estar próximo o novo período chuvoso. 
Também priorizou o desenvolvimento do Projeto Executivo, mas ainda com as 
dificuldades da área ainda estar ocupada. 



 

 

Com a mobilização da Gerenciadora, a PMC solicitou a priorização dos apoios à PMC 
na readequação do Projeto Básico, com vistas a minimizar impactos de decorrentes das 
relocações e desapropriações a serem efetivadas, de forma que a Construtora pudesse 
detalhar os Projetos Executivos. Para tanto, um arquiteto da PMC, conjuntamente com o 
arquiteto da Gerenciadora, definia as poligonais de intervenção definitivas de cada 
trecho, os equipamentos urbanos a serem implantados nas áreas já previstas e nas áreas 
livres após reassentamento, bem como participavam das discussões das alterações 
técnicas do Projeto Executivo, conjuntamente com o Engenheiro da PMC e engenheiros 
da Gerenciadora.  

O corpo técnico social da gerenciadora também foi essencial no apoio ao 
desenvolvimento das ações da parte social realizada por técnicos da PMC para 
reassentamento e indenização das famílias afetadas, e consequente liberação de frentes 
de obra. 

O planejamento priorizou a execução das obras de recuperação ambiental no Morro da 
Manteiga e as obras nos trechos centrais 06 e 07 que continham uma nova ponte recém 
construída na Radial B (ver Proposta Técnica da empresa gerenciadora - Anexo 1.6) e 
uma travessia na Radial com risco iminente de ruína. Conforme já comentado, as obras 
executadas nesses trechos responderam com funcionalidade durante o período chuvoso 
e evitaram os riscos que eram iminentes. 

Outra prioridade foi a execução da ponte da 3ª Travessa Maria Meire para dar fluidez ao 
trânsito local. 

Atualmente está em processo de finalização as obras dos Trechos 11 e 10. Esses trechos 
ilustram com perfeição as dificuldades encontradas nesse tipo de obra, que envolve 
reassentamento e indenizações. Além das dificuldades inerentes à conscientização da 
população sobre a necessidade da realocação, aos correspondentes acordos financeiros, 
houve ainda que lidar com o surgimento de novas invasões na poligonal de intervenção, 
inclusive trechos com obra em andamento, bem como com a invasão de imóveis já 
desocupados, que geraram atrasos no andamento das obras. 

É fato que as desapropriações e remanejamentos de população deveriam ocorrer 
previamente à elaboração do Projeto Básico. Entretanto, a experiência demonstrou que 
manter uma área com extensão linear de 22,6 km totalmente desocupada para a 
elaboração do Projeto Básico é praticamente impossível.    

Em vista das circunstâncias, não foi factível desenvolver todo um planejamento 
detalhado, tendo a PMC que focar na viabilização das casas para permitir a relocação 
das famílias que seriam desalojadas com as intervenções, agir com a dragagem 
emergencial do rio, iniciar as providências para conter o processo erosivo no Morro da 
Manteiga e evitar riscos iminentes.  

A dificuldade na entrada nas áreas para a execução dos serviços topográficos foi de fato 
ponto crítico para a elaboração dos projetos. 

Inclusive, o problema decorrente de diferenças de levantamentos topográficos foi objeto 
do Acórdão nº 2171/2013, que concluiu: 

“3.2.2 Situação encontrada: no projeto básico de macrodrenagem da 
Concorrência 18/2011, foram identificadas deficiências relativas à ausência de 
levantamento batimétrico nos trechos dos Rios Piaçaveiras, Prata, Mandu e 
Acajatiba e as incongruências no levantamento topográfico de toda a área. 



 

 

Todavia, em razão das medidas corretivas adotadas pela Prefeitura Municipal 
de Camaçari, as deficiências foram sanadas, sem incorrer em prejuízo ao 
erário.” 

Também, para o desenvolvimento do Projeto Executivo, houve dificuldades para 
viabilizar os levantamentos topográficos, implicando em maior prazo para o seu 
desenvolvimento, mesmo contando com o apoio das equipes sociais, que ajudou a 
viabilizar os acessos. 

Entretanto, alguns trechos mesmo no Projeto Executivo não puderam ser todos 
levantados detalhadamente. Porém, em vista da experiência adquirida ao longo dos 
trabalhos foi possível desenvolver as soluções com um bom nível de precisão para 
trechos que não houve acesso integral. 

 

No Anexo 1.7 é apresentada uma análise minuciosa do Projeto Executivo do Morro da 
Manteiga, verificando-se que: 

Na SPA 1 o valor do Orçamento das intervenções no Morro da Manteiga que era de 
R$12.010.987,16 passou a ser de R$ 10.126.741,63. Com a Reprogramação 1 do 
Contrato o valor passou a ser de R$ 12.824.171,52, com, basicamente, a inclusão de 
serviços de drenagem. A diferença para R$21.748.450,39, no valor de R$ 8.924.278,87, 
refere-se a serviços inerentes a Macrodrenagem dos rios e suas Vias de Entorno. 

 



 

 

 

Mesmo com as dificuldades para execução do levantamento topográfico da área de 
intervenção e execução adequada das sondagens para elaboração do Projeto Básico, por 
conta de tratar-se de uma intervenção em área urbana, densamente povoada, que 
redundaram em alguns quantitativos deficientes este não pode ser considerado um 
anteprojeto.  

Do documento “Perguntas e Respostas a respeito de Licitações e Contratos de Obras 
Públicas” da Diretoria de Auditoria Geral da Secretaria de Estado da Fazenda Estado de 
Santa Catarina, que visa orientar os agentes administrativos quanto aos procedimentos 
de licitação e contratação de obras públicas, extrai-se uma definição bastante didática da 
diferença entre um anteprojeto e um projeto básico: 

 

“6. Qual a diferença do anteprojeto e projeto básico? 

São conceitos completamente distintos. O anteprojeto faz parte dos estudos 
preliminares e diz respeito à verificação da viabilidade técnica de obras. 
Precede o projeto básico, para o qual serve de orientação, pois é uma 
representação técnica da solução que foi aprovada, considerando as principais 
diretrizes da obra, os componentes arquitetônicos e estruturais, com a 
estipulação das instalações em geral e a definição do custo médio.O projeto 
básico tem um grau de detalhamento muito maior que o anteprojeto, até porque 
inclui também os estudos específicos, tais como os estudos ambientais e o 
licenciamento ambiental. Permite a avaliação adequada do custo total da obra e 
a definição do método construtivo, prazo de execução, com a clara e suficiente 
caracterização da obra.” 

 

O Projeto Básico apresentado tem um grau de detalhamento adequado para a 
contratação das obras, apesar das deficiências apontadas. No Projeto Executivo, 
executado por partes, já com mais permeabilidade no tecido urbano e conhecimento 
local, foi possível obter um nível maior de detalhamento, inclusive adoção de soluções 
técnicas mais adequadas à obra. 

É importante ressaltar que todas as alterações propostas no Projeto Executivo foram 
discutidas com consultores e engenheiros da PMC e Gerenciadora, adotando-se aquelas 
que foram unanimemente consideradas tecnicamente melhores para a execução da obra. 
Os preços referentes a itens novos sem referência SINAPI foram analisados pela 
PMC/Gerenciadora, sendo objeto de aditivo contratual para correção de valores acima 
dos preços de mercado. 

Sobre a participação da Construtora no desenvolvimento do Projeto Executivo e nos 
desenvolvimentos subseqüentes ao planejamento das obras e serviços públicos, assim 
dispõe o artigo 9º, incisos I e II, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei 8.666/1993: 



 

 

“Art. 9o Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da 
execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários: 
I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 
II - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do 
projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, 
gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com 
direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado; 
III – (...). 
§ 1o É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa a que se 
refere o inciso II deste artigo, na licitação de obra ou serviço, ou na execução, 
como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou 
gerenciamento, exclusivamente a serviço da Administração interessada. 

§ 2o O disposto neste artigo não impede a licitação ou contratação de obra ou 
serviço que inclua a elaboração de projeto executivo como encargo do 
contratado ou pelo preço previamente fixado pela Administração. 

Assim, quanto a elaboração do Projeto Executivo por parte da Construtora não houve 
desrespeito ao disposto no art. 9º da Lei 8.666/93. 

 

Conforme já exposto anteriormente, a PMC já adotou as medidas pertinentes para a 
finalização das obras da 1ª Etapa do Programa de Urbanização Integrada na bacia do rio 
Camaçari, transferindo a execução de quatro trechos, 15, 16, 17 e 18, correspondentes 
aos rios Mandu, Prata, Piaçaveiras e Eiú Branco, para a 2ª Etapa do Programa.” 

 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A Prefeitura de Camaçari afirmou que o limite legal de 25% para acréscimos e 
supressões não foi extrapolado, e que a equipe da CGU adotou uma forma de 
interpretação do cálculo equivocada. Após detalhada explicação dos procedimentos 
utilizados, informa que apenas foram realizados acréscimos de 21,29%, estando, 
portanto, dentro do limite legal. 

Entretanto, não foi possível concordar com tais argumentos. 

Inicialmente, cabe explicar que o valor inicial do contrato, adotado pela CGU, foi 
aquele obtido após a emissão das sínteses do projeto aprovado 01 e 02 pela Caixa 
Econômica Federal, com a consequente adequação dos preços unitários de alguns 
serviços aos valores do SINAPI, conforme os termos aditivos 01 e 02. 



 

 

O valor original contratado foi de R$134.908.718,54, mas, como os preços unitários de 
alguns serviços foram adequados aos valores do SINAPI por meio dos termos aditivos 
01 e 02, o valor do contrato passou a ser R$134.182.910,44.  

Em que pese tal fato, neste caso não houve supressão ao contrato nos moldes do 
estabelecido no art.65, §1º da Lei nº8.666/93. Conforme este dispositivo, a 
Administração deve observar o percentual limite de 25% nas alterações quantitativas e 
qualitativas do contrato, neste último quando “houver modificação do projeto ou das 
especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos.” 

A alteração de preços não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses legais, e visam 
apenas à adequação dos valores unitários à previsão legal, qual seja, aos preços do 
SINAPI. 

Com relação às alterações de quantidades sugeridas pela Caixa Econômica Federal, 
estas em nada diferem das demais alterações do projeto realizadas ao longo de toda 
execução da obra. Portanto, desde já tais alterações devem ser contabilizadas no cálculo 
dos acréscimos e supressões do contrato. 

Tomando-se estas premissas, não há outro valor a se considerar como valor inicial a não 
ser R$134.182.910,44. 

Com relação ao valor final dos aditivos, a Prefeitura informou que está em processo a 
reti-ratificação do 5º aditivo, e por isso o valor final seria R$158.455.065,50. Ocorre 
que tal valor somente poderá ser levado em conta após a formalização adequada desta 
reti-ratificação. Tanto que a CGU sequer teve acesso a esta reti-ratificação quando da 
visita in loco à obra e à Prefeitura. 

A tabela abaixo traz um resumo dos valores considerados pela CGU no cálculo das 
alterações de quantidades efetuadas até o momento. Os valores de acréscimos e 
supressões relativos aos aditivos 01 e 02 referem-se exclusivamente às alterações 
quantitativas realizadas, estando já descontados os ajustes dos preços unitários aos 
valores do SINAPI. 

Aditivo Aditivo 01 
(R$) 

Aditivo 02 
(R$) Aditvo 03 (R$) Aditivo 05(R$) Total (R$) Percentual 

Acréscimo - 5.012.284,51 17.629.205,83 11.777.094,96 34.418.585,30 25,65% 

Supressão 1.093.017,99 2.545.841,98 5.929.091,30  9.567.951,27 -6,02% 
Valor inicial da 
obra (R$) 134.182.910,44     
Valor 
atualizado(R$) 159.033.544,47     
 

Assim, diante do exposto, permanece o entendimento de que os acréscimos de serviços 
até agora realizados nesta obra superaram o limite legal permitido de 25%, consoante o 
disposto no art.65, §1º, da lei nº 8.666/93. 

A PMC informou ainda que para evitar acréscimos acima do permitido pela legislação, 
irá retirar do escopo dos serviços a execução dos trechos 15, 16, 17 e 18, e que assim, o 
contrato poderá ser executado sem ultrapassar o limite legal permitido 

Ocorre que, da leitura do anexo 1.3 encaminhado em conjunto com sua resposta, que 
trata da reprogramação 01, observa-se que a prefeitura prevê um valor para a obra de 
R$167.346.839,50, ainda que retirando-se do escopo os trechos 15, 16, 17 e 18. Informa 



 

 

ainda que, com este valor chega-se ao percentual de 24,04% de acréscimos ao valor 
contratado. 

Ou seja, a PMC está realizando compensações de quantitativos para chegar ao valor de 
R$167.346.839,50 e assim, se enquadrar no percentual de 24,04%.  

Como cediço, é pacífica a jurisprudência do TCU acerca da impossibilidade de se 
realizar compensações na realização de aditivos contratuais, conforme transcrição 
abaixo de trecho do Acórdão 749/2010 - Plenário 

“(...) as reduções ou supressões de quantitativos devem ser consideradas de forma 
isolada, ou seja, o conjunto de reduções e o conjunto de acréscimos devem ser sempre 
calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, 
individualmente e sem nenhum tipo de compensação entre eles, os limites de alteração 
estabelecidos no dispositivo legal.”(grifo nosso) 

Portanto, reafirma-se neste relatório a criticidade em que se encontra a obra, haja vista 
já ter sido extrapolado o percentual legal, e ainda assim as alterações não terem sido 
suficientes para conclusão dos serviços. 

A PMC também alegou em sua resposta que não houve alteração de escopo do objeto 
licitado.  

A magnitude por si só das alterações realizadas (25,65%) e propostas (56,23%) já 
configuram alteração do escopo do objeto licitado. Os quantitativos foram modificados 
de forma relevante e trechos da obra foram suprimidos (trechos 15 a 18), de forma que 
até na análise da capacidade técnico-operacional da empresa, quando da licitação, 
poder-se-ia utilizar outros parâmetros para contratação da empresa melhor habilitada. 

Tomando-se como exemplo o item “piso em bloco intertravado” verificou-se que este 
representava o segundo serviço mais relevante quando da licitação, com 7,31% do valor 
total, e, após o 5º aditivo passou a ser apenas o 18º, com 1,67%. Já o item “concreto 
aparente armado pronto em qualquer tipo de estrutura” representava o 14º serviço mais 
relevante quando da licitação, com 1,61% do total, passando a ser o terceiro mais 
representativo da obra após o 5º aditivo com 5,11% do valor total. 

Para se avaliar a alteração do escopo de uma obra não é necessário que tenha ocorrido a 
mudança do seu local ou mesmo do tipo de obra a ser realizada, sendo suficiente a 
desconfiguração das condições iniciais do objeto licitado, a exemplo das quantidades ou 
até mesmo do seu cronograma, conforme já decidiu o Tribunal de contas da União, 
exemplificado no excerto do Acórdão abaixo: 

 “Acórdão 292/2008-TCU-Plenário 

Ministro Relator: Aroldo Cedraz 

Trecho da Ementa: 

A modificação substancial do prazo configura alteração do objeto licitado, já que a 
caracterização deste último não se limita às especificações técnicas do produto 
desejado.” 

Desta forma, restou clara a alteração do escopo da licitação durante a execução dos 
serviços. 



 

 

A PMC trouxe um histórico acerca do processo de contratação e elaboração dos projetos 
básico e executivo, explanando toda a dificuldade encontrada para sua confecção. 

Não há discordância acerca das dificuldades encontradas para sua elaboração, mormente 
ao se levar em consideração as características da obra.  

É por esta razão que seria imperioso que fosse dispensado ao projeto básico o tempo 
necessário para sua elaboração. De acordo com a resposta do prefeito, o tempo 
disponibilizado para a confecção do projeto básico foi de apenas 03 meses. Não é 
desejável se avaliar a qualidade de um projeto tomando-se por base o tempo 
disponibilizado para sua elaboração, mas neste caso, o tempo se mostra claramente 
insuficiente para uma obra desta magnitude e complexidade. 

A imprecisão orçamentária em obras deste tipo, e com terraplenagem, é inerente, mas 
isso não retira da PMC a obrigatoriedade de se realizar um planejamento correto, com 
projetos completos e orçados adequadamente, com vistas a se realizar o mínimo de 
alterações no seu escopo durante a execução. Aliás, a PMC deixou claro que realizou o 
projeto e a licitação da execução da obra de forma açodada. Para tanto justificou uma 
situação emergencial oriunda de possíveis inundações decorrentes da proximidade do 
período de chuvas. 

Em que pese a Prefeitura justificar no anexo 1.7 que os acréscimos sofridos no Morro 
da Manteiga se referiram, em sua maioria, às obras de macrodrenagem e vias de acesso, 
tal fato não elide a constatação. O Morro da Manteiga foi apenas um exemplo citado 
para evidenciar a magnitude das alterações realizadas.  

Outros exemplos, que não necessitavam de um estudo da terraplenagem aprofundado 
também sofreram alterações significativas, a saber: 

- Projeto da Ciclovia e Caminhos para Pedestres – Inicialmente orçada em 
R$14.837.169,16, sofreu acréscimos de R$3.915.982,91, ou 26,39%; 

 - Rede de Esgotamento Sanitário – Inicialmente orçado em R$1.557.204,80, teve seu 
valor acrescido em R$4.599.944,51, ou 295,40%; 

E a própria descrição da segunda reprogramação trazida pela prefeitura indica o mesmo: 

“Para a Reprogramação 2 do Contrato também foi solicitado à Construtora, na 
qualidade de executora do Projeto Executivo, a revisão dos quantitativos de projeto por 
conta de algumas incongruências detectadas, a exemplo dos pesos específicos utilizados 
no cálculo do momento de transporte de agregados, além de algumas modificações no 
Projeto Executivo, como é o caso da praça 11.02 que foi reduzida, pois abrigará um 
Centro de Atenção Psicossocial Infantil – CAPS I (2ª Etapa do Programa) e da praça 
10.03 que está sendo destinada à construção da sede da APAE.”  

O peso específico utilizado no cálculo do momento de transporte é uma definição do 
projeto básico, não há como justificar que tenha havido qualquer fato novo que alterasse 
a questão. E as alterações descritas para as praças e equipamentos comunitários  são 
típicas de definições do projeto básico, não sendo apropriado que sejam deliberadas pela 
empresa executora em sede de projeto executivo. 

Com relação à conceituação de projeto básico, o art. 6º da Lei nº8.666/93 é claro, e 
merece ser aqui transcrito: 

“Art. 6o  Para os fins desta Lei, considera-se: 



 

 

IX - Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de 
precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou 
serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos 
preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto 
ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a 
definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos: 

a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e 
identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza; 

b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a 
minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de 
elaboração do projeto executivo e de realização das obras e montagem; 

c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a 
incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados 
para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução; 

d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, 
instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter 
competitivo para a sua execução; 

e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a 
sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados 
necessários em cada caso; 

f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de 
serviços e fornecimentos propriamente avaliados;”(grifo nosso) 

Além de todas as características do projeto básico contidas neste artigo, cabe à 
Prefeitura atentar para a alínea “b”, a qual determina que o projeto básico apresente 
soluções técnicas suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a reformulação 
durante as fases de elaboração do projeto executivo e de execução das obras.  

De acordo com a Orientação Técnica nº01 do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras 
Públicas - IBRAOP, o projeto básico “deve estabelecer com precisão, através de seus 
elementos constitutivos, todas as características, dimensões, especificações, e as 
quantidades de serviços e de materiais, custos e tempo necessários para execução da 
obra, de forma a evitar alterações e adequações durante a elaboração do projeto 
executivo e realização das obras.” 

Dos conceitos ora trazidos não restam dúvidas que o projeto licitado não era básico, e 
como consequência, tratou-se de anteprojeto.  

Com projetos com esta precisão torna-se impossível afirmar-se que a Administração 
Pública contratou a proposta mais vantajosa ou mesmo que houve uma disputa 
isonômica, já que nenhum licitante teve condições de orçar adequadamente a obra e 
apresentar um preço condizente com os serviços a serem realizados. 

Com relação à possibilidade do licitante vencedor realizar o projeto executivo não há o 
que se questionar, mormente por estar expressamente previsto no art.9º, §2º, da lei 
nº.8.666/93.  

No entanto, foi afirmado no relatório que o projeto executivo que foi elaborado e pago 
pela empresa executora da obra foi de fato o projeto básico, que deveria ter sido 



 

 

utilizado como lastro da licitação. A inclusão da elaboração deste projeto, que embora 
denominado “executivo” tinha as características de um projeto básico, burla e contraria 
frontalmente o art. 9º da lei nº.8.666/93, conforme transcrição abaixo: 

“Art. 9o  Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de 
obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários: 

I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;” 

Em sua resposta, a PMC traz algumas informações que evidenciam as falhas existentes 
no projeto básico licitado, senão vejamos: 

“Para a Reprogramação 2 do Contrato também foi solicitado à Construtora, na 
qualidade de executora do Projeto Executivo, a revisão dos quantitativos de projeto por 
conta de algumas incongruências detectadas, a exemplo dos pesos específicos utilizados 
no cálculo do momento de transporte de agregados, além de algumas modificações no 
Projeto Executivo, como é o caso da praça 11.02 que foi reduzida, pois abrigará um 
Centro de Atenção Psicossocial Infantil – CAPS I (2ª Etapa do Programa) e da praça 
10.03 que está sendo destinada à construção da sede da APAE. “ 

A determinação dos pesos específicos do material a ser escavado é um pré-requisito de 
qualquer projeto de terraplenagem, não sendo possível se alegar a ocorrência de fato 
superveniente com vistas a se proceder a aditamentos. 

O mesmo se pode dizer com relação às modificações das áreas de praças com vistas à 
implantação de CAPS e da sede da APAE, cujos conteúdos deveriam ter sido previstos 
no projeto básico, e não no executivo. 

Por fim, para se ter mais uma dimensão da discrepância existente entre os projetos 
básico e executivo, pode-se comparar os valores pagos por cada um. 

Em consulta ao Sistema Integrado de Gestão e Auditoria (SIGA) do Tribunal de Contas 
dos Municípios do Estado da Bahia (TCM/BA), observou-se que o projeto básico foi 
licitado por meio da Tomada de Preços nº027/2010-COSEL/Obras, cuja homologação 
ocorreu em 09/11/2010, foi orçado ao preço de R$1.451.412,00, e contratado por 
R$1.409.407,00. 

Já o projeto executivo, que deveria servir apenas para detalhamentos do projeto básico, 
sem ocasionar alterações significativas na metodologia executiva e no custo da obra, e 
portanto bem mais simples do que aquele, foi contratado ao custo de R$3.569.389,85. 

Ou seja, o projeto executivo custou 229,22% a mais do que o projeto básico, restando 
claro tudo o quanto foi afirmado neste relatório com relação às falhas no seu 
detalhamento, bem como acerca das deficiências do planejamento da obra e suas 
consequências, tais como alterações do objeto contratado em percentuais de acréscimos 
acima do limite legal e comprometimento da continuidade da obra e dos objetivos do 
Termo de Compromisso. 
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Não autorizar novos acréscimos de quantidades aos serviços 
atualmente contratados, haja vista já ter ocorrido a extrapolação do limite legal 
permitido para alterações contratuais. Para os serviços adicionais não iniciados, que não 
fizeram parte dos cinco aditivos realizados até o momento, e que ainda se façam 
necessários para manutenção da funcionalidade da obra e cumprimento dos objetivos e 



 

 

metas do Termo de Compromisso, que a Prefeitura de Camaçari realize nova licitação 
de forma que possam ser contemplados em sua totalidade.  
 
 
2.1.2. Atraso do cronograma físico-financeiro em decorrência de problemas de 
planejamento e projetos da obra. 
 
Fato 
 
Finalizado o processo licitatório correspondente à Concorrência Pública nº 018/2011, 
em 23/11/2011, da qual sagrou-se vencedora a Construtora COWAN Ltda., CNPJ – 
68.528.017/0001-50, foi celebrado o Contrato nº 017/2012, o qual previa na cláusula 
sexta que o prazo de vigência seria de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da 
expedição da Ordem de Serviço. 
 
A referida Ordem de Serviço foi expedida em 30/01/2012, e desta forma a data final de 
vigência do contrato, que coincide com o prazo de execução da obra, era 29/01/2014. 
 
Até o momento da fiscalização in loco, 30/09/2014, haviam sido concluídos 29 Boletins 
de Medição, aprovados pela Prefeitura Municipal de Camaçari (PMC) e Caixa 
Econômica Federal (CEF), e que representavam valor acumulado de R$ 80.168.849,28.  
 
Assim, considerando que o valor atualizado da obra é R$159.033.544,01, tem-se que, 
em 30/09/2014, a obra apresentava um percentual de conclusão de apenas 50,41%. 
 
Analisando-se exclusivamente estes dados, observa-se que a obra já se encontra atrasada 
em 08 meses com relação ao cronograma inicialmente pactuado, e praticamente apenas 
metade dos serviços foram realizados. 
 
Entretanto, uma avaliação tomando-se apenas estes dados torna-se equivocada, haja 
vista o desalinhamento da planilha atualizada dos serviços e a necessidade real da obra, 
explicitada após a conclusão do projeto executivo. Em outras palavras, ainda falta ser 
executado muito mais do que os 49,59% contidos na planilha atualizada. 
 
Consoante já descrito neste relatório, esta obra apresentou deficiências significativas de 
planejamento e na elaboração do projeto básico, que impactaram sobremaneira no 
regular fluxo dos serviços pela empresa executora, já que dependiam da conclusão dos 
projetos e da desocupação das residências pelos moradores das margens do rio 
Camaçari. 
 
Ademais, até o regular fluxo de pagamentos restou prejudicado, em decorrência das 
seguidas e demoradas análises das modificações de projeto pela Caixa Econômica 
Federal, que impediam o desembolso dos valores das medições. Diante disso, de acordo 
com o Secretário de Habitação, a própria Construtora Cowan Ltda. já sinalizou algumas 
vezes à Prefeitura Municipal de Camaçari acerca da possibilidade de paralisação dos 
serviços, devido ao não recebimento regular de suas medições, sendo uma dessas vezes 
presenciada pela equipe da CGU quando da visita à obra, por meio de ligação telefônica 
feita ao Secretário Municipal por representantes daquela empresa. 
 



 

 

Foi demandado à PMC a disponibilização dos aditivos já realizados bem como o 
Cronograma físico-financeiro detalhado e atualizado da execução das obras, 
confrontando o previsto com o realizado.  
 
Com relação aos aditamentos, foi celebrado, em 30/01/2014, o 4º Termo Aditivo ao 
contrato, cujo objeto foi a alteração do prazo inicial, que passou de 30/01/2014 para 
30/01/2015. Não foi apresentada motivação expressa para o aditivo, sendo esta 
presumida a partir das conversas com os fiscais, com o Secretário de Habitação, e da 
própria vistoria da obra. 
 
Com relação ao cronograma físico-financeiro, a PMC apresentou uma peça atualizada 
com previsão de conclusão dos serviços apenas em outubro de 2016 e valor dos serviços 
no montante de R$167.346.831,31.  
 
Questionado acerca deste montante, tendo em vista ser divergente do valor atual 
(R$159.033.544,01), bem como do valor final real previsto para o empreendimento 
(R$196.691.429,55), o fiscal da empresa gerenciadora informou que este valor foi 
obtido a partir de ajustes desta última planilha, na perspectiva de se realizar um novo 
aditivo, com base na Decisão nº 215/1999 do TCU, que permite a extrapolação do limite 
de 25% contido no art.65 da Lei nº 8.666/93, para os casos de alterações qualitativas.  
 
Assim, atualmente pode-se considerar as seguintes situações e prazos para conclusão da 
obra: 
 
1 – Prazo contratual atual: 30/01/2015, fixado de acordo com o 4º Termo Aditivo. Este 
prazo é puramente formal e não corresponde à realidade, haja vista que a obra está 50% 
concluída, aproximadamente, e restam apenas 04 meses para atingimento desta data; 
 
2 – Se for considerada a planilha que prevê o valor de R$167.346.429,55 para conclusão 
dos serviços, o prazo estimado, contido no cronograma atualizado apresentado pela 
PMC, seria outubro de 2016; 
 
3 – Levando-se em conta o valor total necessário para conclusão da obra 
(R$196.691.429,55), nos termos da planilha elaborada pela empresa executora quando 
da finalização do projeto executivo, não há qualquer previsão formalizada, ou ao menos 
apresentada à CGU. 
 
Não obstante as indefinições quanto ao prazo para finalização desta obra, os atrasos 
devem repercutir financeiramente neste contrato, tendo em vista que as paralisações 
serão alvo de aditamentos dos valores previstos para a Administração Local, os quais 
estavam inicialmente previstas no montante de R$3.147.144,00, e após a elaboração da 
planilha final apresentada pela empresa executora este valor tem previsão de ser 
majorado para R$8.654.646,00, um acréscimo de quase 200%. 
 
Diante do exposto, ficam evidentes os prejuízos ocasionados pelos problemas gerados 
pelas deficiências de planejamento e projetos, sejam relativos ao atraso na 
disponibilização de uma obra de extrema relevância para o Município, sejam referentes 
aos prejuízos ocasionados pelo aumento de valores da obra, que até o momento 
apresenta um incremento potencial de R$5.507.502,00 (R$8.654.646,00 – 
R$3.147.144,00), somente decorrentes de atrasos da obra e acréscimos na 
Administração Local. 
##/Fato## 



 

 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº325/2014, de 13 de novembro de 2014, a Prefeitura Municipal de 
Camaçari apresentou a seguinte manifestação:  
 
“DO ATRASO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 
Problemas de planejamento em uma obra urbana com um número elevado de 
reassentamentos (1.075) e indenizações de imóveis (840), que somam 2.815 famílias 
(atualização cadastral de agosto/2014), são previsíveis, já que o número de imóveis 
afetados pela obra por si só demonstra a magnitude dos recursos e a logística 
necessários para liberação da área de intervenção.  
 
Conforme já comentado anteriormente, além das dificuldades inerentes à 
conscientização da população sobre a necessidade da realocação, aos correspondentes 
acordos financeiros, houve ainda que lidar com o surgimento de novas invasões na 
poligonal de intervenção, inclusive em trechos com obra em andamento, bem como com 
a invasão de imóveis já desocupados, que geraram atrasos no andamento das obras. 
 
Ainda que todos os reassentamentos e indenizações tivessem sido realizados 
previamente à contratação da Construtora, a experiência demonstrou que manter uma 
área com extensão linear de 22,6 km totalmente desocupada é tarefa praticamente 
impossível diante da pressão social por moradias.  
 
A elaboração do Projeto Executivo concomitantemente à execução da obra foi 
necessária por conta da dificuldade de permeabilidade no tecido urbano, que foi o 
agente causador das deficiências do Projeto Básico. Entretanto, não é fator de atraso do 
cronograma físico da obra. Outrossim, impactou no cronograma financeiro, por conta 
das análises da CAIXA. Nesse momento, está sendo finalizada a Reprogramação 2 do 
Contrato que sanará definitivamente o problema de fluxo de caixa do Programa.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
O Prefeito repetiu os argumentos apresentados na constatação anterior acerca das 
fragilidades do projeto básico, as quais já foram analisadas naquele momento, quando 
não foram consideradas procedentes. Portanto, permanece aqui o mesmo entendimento.  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Monitorar o andamento das obras com vistas a se atender ao 
cronograma físico-financeiro atual, e a cobrar da Prefeitura de Camaçari medidas 
preventivas no tocante à liberação de todas as frentes de serviço. 
 
 
2.1.3. Ocorrência de superfaturamento de quantidades no montante de 
R$1.060,649,98 
 
Fato 
 
Da análise das memórias de cálculo que fundamentaram os quantitativos constantes dos 
Boletins de Medição (B.M.) apresentados, observou-se que os itens “001.01.10 - 
Momento de Transporte de Agregados, em Estrada Pavimentada, Percurso” (SIC) e 



 

 

“001.02.03.001.02 – Transporte de Material Escavado – Solo” apresentaram 
quantidades divergentes daquelas que estão sendo realmente executadas, fato que 
implicou na ocorrência de superfaturamento de quantidades e de sobrepreço.  

O critério de escolha para verificação destes serviços foi a materialidade, tendo em vista 
que o item Momento de Transporte é o segundo com maior representatividade (6,70%) 
na curva ABC dos serviços contidos na planilha atualizada do contrato.  

Quanto às irregularidades contidas no item “Transporte de Material Escavado”, estas 
foram identificadas quando da análise da documentação relativa ao item “Momento de 
Transporte”, e este relatório não se manifestou acerca de todos os Boletins de Medição 
que continham este serviço, mas apenas dos boletins nº07, 08, 11, 12 e 13. 

Com vistas a se observar o planejamento estabelecido para realização desta fiscalização, 
não foi possível a verificação dos demais itens da planilha, e em razão disto, este 
relatório visa a opinar exclusivamente acerca da regularidade do item analisado. 

No intuito de facilitar a descrição das irregularidades, a abordagem será realizada de 
forma individualizada por item de serviço, conforme se passa a relatar. 

- Item 001.01.10 – Momento de Transporte de Agregados, em Estrada Pavimentada: 

Este item da planilha de serviços foi licitado com a previsão de execução de 
7.686.867,78TonxKm ao custo unitário de R$0,53, importando no montante de 
R$4.074.039,92. Quando da realização da fiscalização da CGU, a planilha atualizada, 
resultante do 5º termo aditivo ao contrato, previa acréscimos às quantidades originais, 
com a realização atual de 10.879.347,23 TonxKm e custo total final de R$5.766.054,03.  

A partir do cotejamento entre as memórias de cálculo que embasaram os Boletins de 
Medição e os dados levantados in loco, buscou-se avaliar a adequação dos quantitativos 
medidos até o momento, bem como daqueles contidos na planilha de serviços com 
previsão de medição futura. 

Os quantitativos deste item foram obtidos por meio somatório dos momentos de 
transporte dos agregados que foram objetos dos seguintes serviços da planilha 
contratada: 

1 - Gabião Tipo Colchão Reno Com H = 0,23 M; 

2 - Fabricação E Aplicação De Concreto Betuminoso Usinado A Quente (Cbuq), C; 

3 - Gabião Tipo Caixa Com Diafragma Galvanizado; 

4 - Escavação Submersa (Dragagem E Carga); 

5 - Escavação Mecânica De Vala Em Terra Até 4m. 

Destes, apenas foi alvo da fiscalização da CGU a análise dos momentos de transporte 
decorrentes dos itens “Escavação Submersa (Dragagem E Carga)” e “Escavação 



 

 

Mecânica De Vala Em Terra Até 4m”, a respeito exclusivamente dos quais este relatório 
se manifesta. 

Inicialmente, para se obter as quantidades na unidade TonxKm, foi necessário o 
levantamento de dados em campo como a distância de transporte, por meio da 
identificação da localização de jazidas e bota-foras, e da massa específica do material 
saturado dragado do leito do rio e do arenoso escavado e utilizado em aterro e reaterro.  

A Prefeitura Municipal de Camaçari (PMC) foi demandada a apresentar os locais de 
jazida de extração de materiais e bota-fora utilizados na obra, incluindo coordenadas 
geográficas. 

Em resposta, o fiscal da empresa Hydros Engenheria e Planejamento Ltda., CNPJ - 
13.937.479/0002-10, responsável pela fiscalização das obras, informou que até o 
momento de execução da obra a única jazida utilizada foi a do Morro da Manteiga, mas 
que esta não poderia mais ser utilizada em razão da terraplenagem neste local já ter sido 
concluída. Outras jazidas ainda estão sendo viabilizadas para a obra.  

Com relação ao bota-fora, o Morro da Manteiga também foi o único local de descarte de 
materiais. 

Portanto, até o momento da fiscalização da CGU, o Morro da Manteiga foi o único local 
utilizado pela empresa executora para extração de materiais e bota-fora, do qual foram 
levantadas as coordenadas geográficas in loco, e posteriormente levantadas as distâncias 
de transporte para um ponto médio dos trechos de execução da obra.  

De acordo com o projeto, as obras de urbanização integrada do rio Camaçari foram 
seccionadas em trechos, conforme gráfico ilustrativo abaixo: 

Visão Geral dos Trechos da Obra 



 

 

 

No gráfico acima, é possível identificar o Morro da Manteiga, sob as coordenadas S 12° 
41,646’, W 38° 18,603’. 

Com base nestes dados, foi realizado, por meio dos programas Google Earth e Google 
Maps, o levantamento das distâncias de transporte realizado entre os diferentes trechos e 
o Morro da Manteiga. 

Apesar de divergentes daquelas levantadas pela CGU, foram aceitas as justificativas 
acerca das distâncias médias de transporte adotadas pela Prefeitura de Camaçari que 
levou em consideração fatores desconsiderados pela CGU no relatório prévio, como 
condições da via (capacidade de suporte do tráfego, largura da via, tráfego, acesso aos 
trechos etc. 

Para o cálculo dos volumes transportados, adotou-se como verdadeiros os valores 
indicados nos quadros de cubação contidos nas memórias de cálculo apresentadas pela 
PMC, tendo em vista que não foi possível o levantamento in loco das quantidades.  

Como a unidade prevista do serviço é Ton x Km, foi necessário converter o volume dos 
materiais transportados de metro cúbico para tonelada, sendo fundamental a utilização 
das massas específicas “in situ” relativas a cada material transportado. Foram utilizados 
os valores contidos nos ensaios realizados pela empresa executora da obra, a pedido da 
gerenciadora, conforme relação abaixo: 



 

 

Quadro 01 – Massas Específicas dos materiais transportados 

Material Massa específica (ρ) 
ρ arenoso 1,8510 Ton/m3 
ρ material saturado da dragagem 1,9949 Ton/m3 

Fonte: Ensaios apresentados pela empresa gerenciadora da obra 

Ocorre que, da análise das memórias de cálculo apresentadas, foi observado que a 
Prefeitura Municipal de Camaçari considerou o valor da massa específica do material 
saturado da dragagem no cálculo do momento de transporte do arenoso expurgado em 
bota-fora, e do obtido como material de empréstimo. 

Na verdade, a PMC sequer tinha feito o ensaio para obtenção da massa específica do 
arenoso, tendo somente o realizado, por meio da empresa gerenciadora da obra, após ser 
demandada pela equipe de fiscalização da CGU. 

Esta adoção indiscriminada das massas específicas terminou ocasionando relevantes 
distorções nos quantitativos dos serviços medidos.  

Dos 28 boletins de medição (B.M.) realizados até o momento da fiscalização da CGU, 
foi identificada a execução deste serviço e atesto pela PMC nos B.M. 01 a 09, 11, 13 e 
22. Com base nos parâmetros apontados, foi realizado o cálculo total das quantidades 
reais executadas em cotejamento com aquelas que já foram medidas e pagas, 
considerando-se os montantes indicados nas memórias de cálculo de cada B.M., por 
trecho, sendo identificada uma diferença de 1.631.750,30 TonxKm, conforme planilha 
abaixo: 

Quadro 03 – Quantidades medidas a maior por trecho da obra 

DMT Morro da Manteiga - 
Trechos da obra Solo 

Trecho Distância (km) 

Vol. in situ 
(m3) 

M. Esp. 
(ton/m3) 

MOM. 
Transp.(TonxKm) 

Trecho 05 8,14         6.879,69  1,8510        103.657,29  
Trecho 06 8,82      92.591,42  1,8510    1.511.630,93  
Trecho 07 9,20      33.810,18  1,8510        575.760,40  
Trecho 10 10,52      44.993,92  1,8510        876.144,92  
Trecho 11 11,16      18.216,42  1,8510        376.299,57  
Trecho 13 7,09         6.795,75  1,8510          89.184,59  

Emprestimo M. 
Mant. - T.06-07 9,01      15.136,16  1,8510        252.433,49  
Total          3.785.111,17  
Valor medido          5.219.059,59  

Diferença          1.433.948,42  
Fonte: Boletins de Medição realizados até o momento da fiscalização da CGU. 



 

 

Assim, considerando que o custo unitário contratual deste serviço é R$0,53/Tonxkm, 
obteve-se o montante de R$759.992,66, valor este já medido e pago, configurando-se 
assim superfaturamento de quantidades (1.433.948,42 x R$0,53). 

O valor medido, contido na planilha acima, foi obtido levando-se em consideração 
exclusivamente o total relativo ao Momento de Transporte do material obtido com o 
serviço “Escavação Mecânica De Vala Em Terra Até 4m”. O B.M. nº22 indica a 
realização acumulada de 9.121.522,08 TonxKm, dos  quais 5.219.059,59TonxKm 
referem-se ao serviço indicado. 

Destaca-se aqui, que os Boletins de Medição nº06, 08, 09, 13 e 22 apresentaram 
inúmeras inconsistências em suas memórias de cálculo no tocante aos montantes 
indicados em cada trecho. A título de exemplo, o BM 06 informa a produção de 
1.034.783,99 TonxKm, mas a medição de apenas 572.064,57. Já o BM 08 indica a 
produção de 378.957,94 TonxKm, mas foram medidos 968.797,47 TonxKm. 

A empresa gerenciadora foi questionada acerca destas divergências, mas não soube 
informar a razão de tal ocorrência. 

- Item 001.02.02.001.02 – Transporte de Material Escavado - Solo: 

Está prevista na planilha de serviços atualizada da obra a realização de 5.312.344,88 
m3xKm deste item, ao custo unitário de R$0,46, o que totaliza o valor de 
R$2.443.678,65. 

Observa-se que, ao contrário do item Momento de Transporte anteriormente descrito, a 
unidade ora prevista é m3xkm e não tonxkm, fato que causa significativa diferença na 
forma do cálculo dos seus quantitativos. Agora não é mais necessária a incidência da 
massa específica do material, para verificação do seu peso, mas apenas a aferição do seu 
volume solto e da distância percorrida. 

Ocorre que, da análise das memórias de cálculo dos Boletins de Medição nº07, 08, 11, 
12 e 13, foi identificado que os volumes medidos neste item tiveram a incidência das 
massas específicas dos materiais ali indicados, fato que distorceu sobremaneira o 
montante final dos quantitativos. 

Desta forma, foram calculadas as seguintes quantidades: 

Quadro 06 – Quantidades medidas a maior nos Boletins de Medição 

 
BMs 07, 08, 11,12 e 13 

 
DMT Trechos da Obra 

Vol. Solto(m3) P. Esp. 
(ton/m3) 

Transp. 
(M3xKm) 

 
Trecho 

Distância 
(km) 

Quantidades 
Reais - CGU 

Emprestimo M. 
Mant. - T.06-

07 9,880       35.282,800          348.594,06  
Emprestimo - 
02 M. Mant. 9,880       27.947,816          276.124,42  



 

 

Emprestimo - 
03 M. Mant. 9,880 

         
2.758,860    

         
27.257,54  

Emprestimo 3a 
M. Mant. 12,295       32.725,996          402.366,12  

Emprestimo 3b 
M. Mant 10,444       13.076,453          136.570,48  

Emprestimo 
Via de entorno  

1,000       17.297,865    
         

17.297,87  

Emprestimo T. 
11 LD p/ T.10 

1,60 
         

5.180,540    
           

8.288,86  

A - Total        1.216.499,35  
            

Quantidades 
Medidas - 

PMC 

Emprestimo M. 
Mant. - T.06-

07 
9,880       27.140,570  1,9949       534.930,10  

Emprestimo - 
02 M. Mant. 

9,880       21.498,320  1,9949       423.723,55  

Emprestimo - 
03 M. Mant. 

9,880 
         

2.122,200  1,9949 
         

41.827,74  

Emprestimo 3a 
M. Mant. 

12,295       25.173,810  1,9949       617.445,48  

Emprestimo 3b 
M. Mant 

10,444       10.058,810  1,9949       209.572,65  

Emprestimo 
Via de entorno  

1,000       13.306,050  1,9949 
         

26.544,24  

Emprestimo T. 
11 LD p/ T.10 

2,020 
         

3.985,030  1,9949 
         

16.058,47  

 
B - Total        1.870.102,22  

 
Diferença (A-B)           653.602,87  

 

No quadro acima, pode ser visualizada uma diferença entre os volumes soltos adotados 
pela CGU e aqueles contidos nas medições da PMC. Esta diferença decorre do fato da 



 

 

fiscalização da Prefeitura ter considerado, nas memórias de cálculo, o volume do solo 
natural e não do solo efetivamente solto, calculado após a incidência do fator de 
empolamento. Para efeito de comparação, adotou-se neste relatório o volume do solo 
natural acrescido do empolamento de 30%, adotado pela prefeitura, com vistas a se 
retratar com mais fidedignidade o custo do serviço (Volume medido x 1,30). 

Assim, apenas nas medições 07, 08, 11, 12 e 13 foi identificada uma diferença a maior 
de 653,602,87m3xKm, o que implicou em um superfaturamento de quantidades de 
R$300.657,32 (653,602,87m3xKm x R$0,46). 

Ressalta-se que não fez parte do escopo deste trabalho a avaliação da regularidade deste 
item da planilha, e estas constatações foram identificadas no transcorrer da análise do 
item Momento de Transporte. Assim, é possível a ocorrência desta irregularidade nos 
demais B.M., devendo a Prefeitura Municipal de Camaçari, bem como a Caixa 
Econômica Federal atentarem para tal fato e agirem de forma corretiva e preventiva, 
realizando uma revisão geral em todas as quantidades deste serviço e procedendo aos 
ajustes necessários. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº325/2014, de 13 de novembro de 2014, a Prefeitura Municipal de 
Camaçari apresentou a seguinte manifestação:  

“DA SUPOSTA OCORRÊNCIA DE SUPERFATURAMENTO 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Os dados do Quadro 01 (CGU) foram lançados no Quadro 3.1 para comparação com os 
dados utilizados pela PMC. 

Quadro 3.1 -  Distancias Médias de Transporte do Morro da Manteiga aos Trechos 

da Obra 



 

 

 

Não foi possível entender como foram encontradas as distâncias médias de transporte 
apresentadas no relatório da CGU.  

As praticadas pela obra foram motivo de análise criteriosa, onde as várias alternativas 
possíveis foram analisadas sobre diversos critérios: 

• Condições da via (capacidade de suporte do tráfego, largura da via, existência de 
quebra-molas,etc); 

• Minimizar interferências com o tráfego, já bastante intenso, nas vias que 
contornam a área onde está instalada a Prefeitura, bem como evitar toda a sujeira 
que este tipo de tráfego traria à cidade; 

• Orientações da STT – Superintendência de Trânsito e Transporte sobre os 
aspectos acima;  

• Acesso aos trechos, antes da retirada de imóveis; 
• Demolição e reconstrução das pontes da rua do Telégrafo e da Radial C 

concomitantemente à execução dos Trechos 5, 6 e 7. 

Distância 
Atual (km)

Distância 
Inicial (km)

Distância 
Inicial 
(km)

Distância 
Atual (km)  

(*)

Trecho 02 1,30 4,30 8,00 8,00 1,50 A Executar
Trecho 03 1,90 4,70 7,02 7,71 1,7 Dragagem inicial
Trecho 04 2,00 3,90 7,00 8,03 2,14 Parcialmente executado
Trecho 05 2,50 5,30 7,30 8,14 9,1 Parcialmente executado
Trecho 06 3,00 5,20 7,40 8,82 9,97 Concluído
Trecho 07 3,00 5,40 7,40 9,20 8,95 Concluído
Trecho 08 3,60 5,70 7,50 10,73 10,73 Dragagem inicial
Trecho 09 3,90 6,10 8,00 10,64 10,64 Dragagem inicial
Trecho 10 5,10 7,20 8,80 10,52 10,87 Em Execução
Trecho 11 5,60 7,40 9,40 11,16 11,31 Em Execução

Trecho 13** (Rio 
Pedreiras)

2,60 3,00 4,53 7,09 6,91 Parcialmente executado

13.1 7,09 5,61 Dragagem inicial
13.2 7,09 3,1 Dragagem inicial
13.3 7,09 2,1 Parcialmente executado

Trecho 16 (Rio da Prata) 7,20 7,20 10,10 11,75 6,77 Dragagem inicial
Trecho 17*** (Rio 

Piaçaveiras)
6,30 6,30 8,90 10,17 Dragagem inicial

17.1 10,17 6,24 Dragagem inicial
17.2 10,17 5,07 Dragagem inicial
17.3 10,17 6,18 Dragagem inicial

Trecho 18 (Eiu Branco) 2,20 2,20 8,20 10,50 2,77 Dragagem inicial
Rio Pedreiras Descrito acima

Rio Piaçaveiras Descrito acima
Rio Prata Descrito acima

Empréstimo M.Mant.- T06-
07

2,70 2,70 7,40 9,01 Concluído

DMT Morro da Manteiga - Trechos da obra

(**) Utilizado valor médio simples para tres trechos ,sendo o 13.1 com 1,88 Km, o 13.2 com 6,24 Km e o 13.3 com 5,48 Km.

(***) Utilizado valor médio simples para tres trechos, sendo o 17.1 com 6,50 Km, o 17.2 com 9,80 Km e o 17.3 com 10,4 
Km.

Relatório CGU
DISTÂNCIAS

Trecho

(*) Após liberação da Ponte da Maria Meire entre Trechos 2 e 3 do Rio Camaçari

Praticado na Obra
Distância 
PROJETO 
BÁSICO 

(km)

0BSERVAÇÕES



 

 

Conforme se pode visualizar no Quadro 3.1, existem duas colunas para as distâncias 
praticadas na Obra. A primeira delas, anterior à construção da ponte da 3ª Travessa 
Maria Meire, entre os Trechos 2 e 3, que permitiu um acesso direto dos diversos trechos 
ao Morro da Manteiga, impossível antes da sua conclusão, e a segunda posterior à sua 
conclusão em Agosto/2013. 

Todos os roteiros encontram-se apresentados no Anexo 3.1 sobre planta Google, sendo 
que os caminhamentos foram aferidos por odômetros. 

Conforme descrito no relatório da CGU, o coeficiente de empolamento considerado na 
obra é de 1,3. 

Para a utilização da unidade prevista para a medição do material transportado é 
necessário converter o volume de metro cúbico para tonelada, com a utilização das 
massas específicas relativas a cada material transportado. 

Baseado nas informações recebidas a CGU apresentou o quadro a seguir. 

 

 

A análise da CGU constatou que, erroneamente, vinha sendo considerada a massa 
específica de material saturado, utilizada no cálculo da tonelagem do material 
proveniente da dragagem inicial realizada, para todo o tipo de solo transportado. 

Alertados sobre o fato, a Gerenciadora necessitou criar uma metodologia que permitisse 
fazer o acompanhamento mais seguro do Item “Escavação Mecânica de Vala em Terra 
até 4m”, pela sutileza como a mesma se apresenta na obra, ou seja, escavação em 
taludes de rio, contemplando três situações de materiais: 

• Seco, na parte superior da escavação; 
• Saturado, no que tange às escavações abaixo do NA; 
• Úmido, o existente entre as duas outras faixas.  

Para a implementação desta metodologia, foi solicitada à Construtora a realização de 
ensaios para a determinação do peso específico do solo nos três estágios acima citados – 
saturado, úmido e seco, ao longo dos Trechos 05, 06, 10 e 11. 

Para isso foram realizados ensaios em três faixas ao longo da margem do rio. A primeira 
abaixo do NA (saturada), a segunda um metro acima (úmida) e a terceira dois metros 
acima (seca). Estes ensaios foram acompanhados pela equipe da Gerenciadora. 

Destes elementos foi extraída uma média aritmética dos resultados por faixa.  

De posse destes dados, foram lançadas nas seções transversais de projeto as faixas 
abrangidas por cada um dos pesos específicos, nos trechos analisados. 



 

 

Estas faixas determinaram as áreas ocupadas por cada segmento de solo (saturado, 
úmido e seco). 

A partir das áreas encontradas, determinou-se o percentual de cada uma delas nas 
respectivas seções. 

Para evitar-se maiores desvios destes valores, as médias parciais de cada setor foram 
ponderadas utilizando-se como peso a extensão de cada trecho. 

Para essa análise, ponderaram-se as médias obtidas (Quadro 3.2), de forma a se chegar 
um único valor de massa específica, 1,7482 Ton/m³. 

Quadro 3.2 – Massas Específicas dos Materiais Transportados Adotados pela PMC 

Material Massa específica 

Arenoso jazida 1,4210 Ton/m³ 

Material Saturado 1,9949 Ton/m³ 

Escavação em Vala até 4 m 1,7482 Ton/m³ 

 

Este trabalho encontra-se apresentado na íntegra no Anexo 3.2. 

Desse estudo resultaram os estornos abaixo descritos, sobre os valores produzidos até 
31/08/2014: 

• Item 01.01.07 – Carga e Descarga Mecânica de Solo Utilizando Caminhão 
Basculante de 5,0 m³/11 t e Pá Carregadeira Sobre Pneus 105 HP Cap 1,72 
m³ 

(-) 1.080.444,93 m³ de material, equivalendo a (-) R$ 1.123.662,78; 

• Item 001.01.10 – Momento de Transporte de Agregados em Estrada 
Pavimentada 

(-) 3.908.895,65 T x KM de material, equivalendo a (-) R$ 2.071.714,69; 

• Item 001.02.03.001.02 - Transporte de Material Escavado – Solo 
(-) 4.069.944,07 m³ x Km, equivalendo a (-) R$ 1.872.174,27. 

Também foram corrigidas as DMTs originadas na pedreira Parafuso, ocorridas a partir 
de julho/2013 quando a via Parafuso foi duplicada, impedindo o acesso direto à pista no 
sentido Camaçari. Este fato implicou num acréscimo de percurso de 8,4 km (ver croquis 
– Anexo 3.3) e já vinha sendo pleiteado pela Construtora desde então. 

No cálculo dos estornos citados acima, foram utilizadas as DMTs corrigidas.  

A memória de cálculo dos estornos é apresentada no Anexo 3.4 e compõe a Memória de 
Cálculo da 30ª Medição de Obras. 

 

 



 

 

 

Na análise da planilha acima, constatou-se uma falha nos quantitativos da escavação 
submersa dos Trechos 11 e Rio Pedreiras, bem como na escavação mecânica dos 
Trechos 3 e 11, conforme demonstrado no Quadro 3.3a. As correspondentes memórias 
de cálculo estão apresentadas no Anexo 3.5. 

 



 

 

Quadro 3.3a – Correção de Quantitativos Medidos 

ESCAVAÇÃO SUBMERSA MEDIDA 

Trecho BM 01 BM 02 BM 03 BM 04 TOTAL Solto 

Trecho 03 4.137,70       4.137,70 5.379,01 

Trecho 04 3.630,86       3.630,86 4.720,12 

Trecho 05 7.004,37       7.004,37 9.105,68 

Trecho 06 8.337,59       8.337,59 10.838,87 

Trecho 07 8.094,56       8.094,56 10.522,93 

Trecho 08 14.372,90       14.372,90 18.684,77 

Trecho 09 12.757,67       12.757,67 16.584,97 

Trecho 10 6.617,77 23.261,87     29.879,64 38.843,53 

Trecho 11   4.906,60 53.501,22 13.734,77 72.142,59 93.785,37 

Trecho 13         0,00 0,00 

Rio Pedreiras 6.651,43       6.651,43 8.646,86 

Rio 

Piaçaveiras 14.353,04       14.353,04 18.658,95 

Rio Prata   7.703,24     7.703,24 10.014,21 

 

Os dados do Quadro 03 (CGU) foram lançados no Quadro 3.3b para comparação com 
os dados utilizados pela PMC.  



 

 

Quadro 3.3b – Quantidades Medidas a Maior por Trecho de Obra 

Trecho

Distância 
(km) Anterior 

à Ponte 
Conforme 

Croquis 
anexo

Distância 
(km) 

Posterior à 
Ponte 

Conforme 
Croquis 
anexo

Volume 
Solto (m³)

Massa Esp. 
(ton/m³)

Mom. 
Transp. 

(TonxKm)

Volume 
Solto (m³)

M. Esp. 
(ton/m³)

Mom. Transp. 
(TonxKm)

Trecho 03 7,71 1,70 5.379,104 1,9949 82.734,27 1.730,290 1,421 18.956,902 Quant Corrigidos
Trecho 04 8,03 2,14 4.720,119 1,9949 75.611,81 1,421 0,000
Trecho 05 8,14 2,60 9.105,671 1,9949 147.862,31 8.943,600 1,421 103.450,085
Trecho 06 8,82 10.838,861 1,9949 190.709,95 120.368,850 1,421 1.508.609,278
Trecho 07 9,20 10.522,931 1,9949 193.128,19 43.953,240 1,421 574.609,497
Trecho 08 10,30 4,72 18.684,775 1,9949 383.924,85 1,421 0,000
Trecho 09 10,64 4,79 16.584,975 1,9949 352.028,30 1,421 0,000
Trecho 10 10,52 6,72 38.843,521 1,9949 815.183,65 58.492,090 1,421 874.393,574
Trecho 11 11,16 6,50 93.785,370 1,9949 2.087.951,57 24.023,120 1,421 380.967,285 Quant Corrigidos
Trecho 13 7,09 3,60 0,000 1,9949 0,00 8.834,470 1,421 89.006,313

Rio Pedreiras 7,09 3,60 8.646,860 1,9949 122.299,81 1,421 0,000 Quant Corrigidos
Rio Piaçaveiras 10,17 5,83 18.658,950 1,9949 378.555,26 1,421 0,000

Rio Prata 11,75 6,77 10.014,210 1,9949 234.733,83 1,421 0,000
Empréstimo 

M.Mant.- T06-07
9,01 1,9949 0,00 19.677,010 1,421 251.928,891

Total 5.064.723,82 3.801.921,83
Valor Medido 3.360.728,14 4.939.203,51

Diferença a medir 1.703.995,68 -1.137.281,68

TOTAL 566.714,00

VALOR UNITÁRIO 0,53 A Medir R$ 300.358,42
Total (R$)

Escavação Submersa - Dragagem Escavação Mecânica Solo

OBSERVAÇÕES

DMT Morro da Manteiga - Trechos da Obra



 

 

Assim, conforme demonstrado no Quadro 3.3b, procedida à correção nos três quantitativos 
indicados conforme Quadro 3.3a e utilizando-se os valores das distâncias adotadas pela 
PMC (Quadro 3.1) e as massas específicas corrigidas (Quadro 3.2), o somatório dos 
valores produzido é superior ao medido, restando, quando do fechamento da análise, um 
valor a medir de R$ 300.358,42. 

 

Consta no relatório da CGU: 

 

Como se pode depreender do descrito acima, a PMC, tentando regularizar parcialmente a 
situação de pagamentos à Construtora, teve em alguns momentos que utilizar recursos 
próprios antecipando os recebimentos dos repasses da CAIXA. Ocorre que nem sempre o 
que dispunha permitia o total pagamento da medição, realizando-se o pagamento às vezes a 
menor que o medido, o que era compensado nos meses imediatos, não extrapolando o limite 
acumulado para o item.  

 

 

 



 

 

 

 

Os dados do Quadro 04 (CGU) foram lançados no Quadro 3.4 para comparação com os 
dados utilizados pela PMC, sendo que os valores de distancias de transporte utilizados foram 
os apresentados no Quadro 3.1. 

Quadro 3.1 – Quantidades a Maior dos Boletins de Medição 07 e 11 



 

 

 

Mesmo com as correções apresentadas, a análise de apenas estes dois BMs apresentaria um 
valor medido a maior de 194.105,64 m³x Km, equivalendo a R$ 89.288,59, fato este 
corrigido na medição posterior, Medição 12, uma vez que o controle é feito por valores 
acumulados. 

 

A PMC já havia solicitado à Gerenciadora desde setembro/2014 a revisão de todas as 
memórias de cálculo das diversas medições visando uma maior garantia contra eventuais 
erros ou desvios. Esta auditoria encontra-se em andamento.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Da análise das justificativas do prefeito de Camaçari e de informações coletadas com 
técnicos da Caixa Econômica Federal(CEF) a respeito das Distâncias Médias de 
Transporte(DMT), foram aceitos os valores informados para as DMTs, as quais foram 
inseridas nas planilhas de cálculo do superfaturamento e sobrepreço da obra, sendo ajustado 
o relatório com a inserção destas informações. 

Trecho Dist (km) Trecho Dist (km)

Empréstim
o M.Mant. 
T06-07 2,400 19.056,57 45.735,77

Empréstim
o M.Mant. 
T06-07 2,400 16.226,23 38.942,95p
o T.11 p 
T.10 1,600 5.180,54 8.288,86

A - Total 45.735,77 B - Total 47.231,82

Empréstim
o M.Mant. 
T06-07 9,880 14.658,88 1,99 288.920,84

Empréstim
o M.Mant. 
T06-07 9,880 12.481,69 1,9949 246.009,27
Emprestim
o T.11LD p 
T.10 2,02 3.985,03 1,9949 16.058,47

C - Total 288.920,84 D - Total 262.067,73
Empréstim
o M.Mant. 
T06-07 9,880 19.056,57 188.278,91

Empréstim
o M.Mant. 
T06-07 9,880 16.226,23 160.315,15
Emprestim
o T.11 p 
T.10 1,600 5.180,54 8.288,86

E - Total 188.278,91 F - Total 168.604,02

G - Valores Reais Pela CGU (A+B) 92.967,58
H - Valores Reais pela PMC (E+F) 356.882,93
I - Valores Medidos (C+D) 550.988,57
Diferença (H-I) 194.105,64

Quant. 
Medida 

PMC com 
dados da 

CGU e DMT 
praticada 

Transp. 
(M³xKm)

Quant. 
Levantadas 

in loco 
(CGU)

Quant. 
Medidas 

(PMC)

BM 07 BM 11

DMT Trechos da Obra Vol Solto 
(m³)

P. Esp.       
( ton/m³)

Transp. 
(M³xKm)

DMT Trechos da Obra Vol Solto 
(m³)

P. Esp.        
( ton/m³)



 

 

Com relação ao cálculo das massas específicas dos materiais transportados, a gerenciadora 
apresentou ensaios realizados pela empresa executora. É esperado que a empresa realize 
ensaios para seu uso e controle na execução das obras. Todavia, quando o resultado dos 
ensaios é fator de definição dos valores a serem pagos, como é o caso em questão, o cálculo 
deveria basear-se em ensaios realizados pela gerenciadora da obra ou pelo município, em 
atenção ao princípio da segregação de funções. Assim, recomenda-se que sejam realizados 
novos ensaios, efetuados ou contratados de maneira independente da empresa executora.  

Assinale-se a metodologia adotada pela Gerenciadora e informada nas justificativas do 
prefeito tem coerência e seria uma forma aceitável de verificação da tonelagem transportada, 
desde que procedida da forma correta. 

A maneira como esta sendo realizada apresenta uma distorção na massa específica 
ponderada final, haja vista que para o cálculo da área relativa ao material saturado foi 
considerada toda a seção do leito do rio. Esta área não deve ser considerada no cálculo, pois 
este volume é calculado de forma separada dos demais. Como o valor desta massa específica 
é superior aos das demais, o valor final ponderado sofre uma distorção, sendo elevado 
indevidamente. 

O item “escavação submersa” não se confunde com o item “Escavação em vala até 4m”, de 
forma que podem ser calculados de forma independente, diminuindo sobremaneira o erro 
decorrente da adoção de médias ponderadas. 

No relatório preliminar encaminhado à PMC foi adotado pela CGU massa específica para o 
arenoso considerado no estado solto, no valor de 1,4210 ton/m3. Com relação ao material 
dragado, foi erroneamente considerado no relatório da CGU que este apresentava massa 
específica de 1,9949 ton/m3 para o estado solto, enquanto que na verdade tratava-se do valor 
referente ao material “in situ”. Desta forma, o volume do material escavado deveria ter sido 
considerado no corte, sem a incidência de qualquer empolamento. 

Visando a corrigir este erro e padronizar os cálculos dos momentos de transporte dos dois 
materiais, foram consideradas as massas específicas de ambos no estado “in situ” e 
recalculados seus valores sem a incidência de qualquer empolamento. 

De acordo com as informações prestadas, a massa específica do arenoso no corte é de 1,851 
ton/m3. Como a metodologia sugerida pela PMC para cálculo da massa específica média 
ainda deve ser corretamente ajustada, neste relatório será adotado o valor de 1,851 ton/m3, 
nos termos anteriormente explanados, para efeito de cálculo do superfaturamento e 
sobrepreço, cabendo à Prefeitura e Gerenciadora da obra efetuar o cálculo correto da massa 
específica ponderada e proceder aos ajustes nos Boletins de Medição. 

A PMC informou ainda que, após o cálculo da massa específica ponderada, efetuou estornos 
em três itens da planilha de serviços, que juntos totalizaram R$5.067.551,74, e para tanto 
apresentou as respectivas memórias de cálculo, e o Boletim de Medição nº30. 

Da análise destes documentos, pôde-se observar que não consta qualquer informação acerca 
dos estornos citados. 



 

 

Em reunião com os fiscais da Gerenciadora, observou-se que o controle dos montantes 
acumulados da obra é feito por meio de três planilhas distintas. Uma planilha que vai para a 
Caixa Econômica Federal e que retrata os itens passíveis de medição de acordo com a 
reprogramação com a CEF; outra que segue para a Prefeitura de Camaçari contendo o que 
foi possível ser pago em decorrência de disponibilidade financeira (5º Aditivo); e uma 
terceira na qual são controlados todos os montantes dos serviços executados e que representa 
a real produção da obra. 

Segundo os fiscais, este controle é realizado desta maneira em decorrência de dois fatores. O 
primeiro se refere ao fato de não se poder medir todos os serviços executados em razão da 
necessidade de se proceder a ajustes nos quantitativos contidos na planilha contratada.  

O segundo decorre da falta de recursos da Prefeitura Municipal para efetuar os desembolsos 
tempestivamente. Em razão disso, não são formalizados boletins de medição, com a seguida 
emissão de notas fiscais, com vistas a se evitar o inadimplemento do ente municipal e as 
consequências dele derivadas, como multas contratuais e direito de rescisão do contrato por 
iniciativa do contratado (art.68, XV, da Lei nº8.666/93). 

Estas planilhas foram enviadas por e-mail à CGU. 

Com relação aos estornos indicados, os fiscais da Gerenciadora informaram que estes se 
encontram na planilha que contém todos os serviços executados até então da obra, mas que 
não é a planilha oficial dos Boletins de Medição.  

De acordo com esta planilha já foram executados 22.144.966,93 tonxkm, e após os ajustes 
das massas específicas este montante passou a ser de 18.236.071,28 tonxkm. 

Tal fato contraria a etapa da liquidação da despesa, atuando à margem do que dispõe os 
arts.62 e 63 da lei 4.320/64, além de criar uma situação fictícia da execução da obra, 
fragilizando sobremaneira os controles da Administração acerca dos quantitativos 
executados.  

A falta de formalização destes atos impede que as informações relativas aos estornos dos 
valores, prestadas pela PMC, sejam levadas em consideração neste relatório como 
efetivamente realizadas. 

Não obstante, o boletim tem que ser único para todos os Entes envolvidos, bem como 
retratar com fidedignidade a situação da obra. Não deve se adequar às disponibilidades de 
caixa da prefeitura, a qual é obrigada a ter disponibilidade financeira para pagamento 
quando emitida ordem de serviço. Com relação à fiscalização realizada pela Caixa 
Econômica Federal, se há serviço não aprovado na etapa de execução, esta pode glosar os 
valores indevidamente medidos, mas deve receber o boletim de medição real.  

Não obstante, o montante contido no BM nº30 ainda deverá sofrer alterações, haja vista que 
o valor da massa específica ponderada utilizada pela fiscalização sofrerá uma redução de 
valor.  



 

 

A PMC informou ainda que foram corrigidas as DMTs originadas na pedreira Parafuso. 
Estas DMTs não fizeram parte do escopo da fiscalização da CGU neste relatório. 

A PMC informou que foram constatadas algumas falhas nos quantitativos da escavação 
submersa dos trechos 11 e Rio Pedreiras, bem como na escavação mecânica dos trechos 3 e 
11. Destes, apenas seria procedente o questionamento da quantidade relativa ao rio Pedreiras 
haja vista que no relatório preliminar da CGU foram adotados volumes de solo solto no 
cálculo do Momento de Transporte, e apenas no do rio Pedreiras o volume referia-se ao do 
estado natural do solo. A PMC reclamou então que este volume passasse a ser considerado 
também no estado solto, com a incidência do empolamento. 

Entretanto, consoante já explanado nesta análise, todo o relatório foi alterado nesta questão, 
passando-se a se adotar os volumes do solo no estado natural (“in situ”) em todos os trechos 
utilizados no cálculo do Momento de Transporte.  

Os demais trechos apontados estão em conformidade com as memórias de cálculo dos 
boletins de medição apresentados pela PMC à CGU quando da fiscalização.  

A título de exemplo, a memória de cálculo do boletim de medição nº02 inicialmente 
disponibilizada prevê a execução de 42.850,25m3 de material dragado. Ao se retirar o 
percentual relativo ao empolamento (30%) obtém-se justamente o montante de 32.961,73m3 
aferido para o item “escavação submersa (dragagem e carga)” contido no boletim nº02. 

Já para o trecho 03, não consta qualquer registro de execução de “escavação de solo“ nas 
memórias de cálculo inicialmente apresentadas para o item “momento de transporte”, e que 
serviram de base para os boletins de medição analisados. 

Com isso, o que se observou na justificativa ao relatório prévio foi que a PMC apresentou 
nova memória de cálculo com quantitativos diferentes daquela que foi disponibilizada 
quando da fiscalização, sem justificar por que alterou tais valores. Mais uma vez a PMC 
deixa evidenciada a confusão que existe no encontro de contas entre os valores contidos nas 
memórias de cálculo e os boletins de medição. 

Destarte, não foi possível atestar a veracidade de qualquer destes valores. Entretanto, como 
não houve justificativa para alteração destes quantitativos nas memórias de cálculo, 
permaneceram neste relatório os montantes indicados quando da realização das medições.. 

Ainda com relação ao empolamento do material dragado, apesar de não ter sido objeto 
do relatório prévio da CGU e da consequente manifestação do gestor, deve a Prefeitura 
de Camaçari e a empresa Gerenciadora realizar novos ensaios de solo com vistas a se 
identificar o percentual adequado a se aplicar no cálculo do volume solto deste 
material. 

O material dragado encontra-se saturado de forma que a expansão volumétrica é 
muito inferior àquela do solo solto úmido ou seco, e consequentemente o fator de 
empolamento também será muito mais reduzido, não podendo jamais serem utilizados 
os mesmos percentuais. 



 

 

Por isso, cabe à PMC e à Gerenciadora a aferição deste fator de empolamento, incidi-lo 
sobre os volumes de “escavação submersa” a serem executados, bem como ajustar 
todos os quantitativos até então medidos nos itens da planilha relativos a Carga e 
Transporte deste material, com os respectivos estornos nas planilhas de medição. 

Devido ao fato de não ter sido solicitado à Gerenciadora, quando da elaboração do 
relatório, o levantamento deste fator, a constatação continuará levando em 
consideração o empolamento de 30% para efeito de levantamento dos 
superfaturamento e sobrepreço. 

Com relação ao superfaturamento identificado no item “Transporte de material escavado”, a 
PMC afirmou que foi feita correção destes quantitativos no boletim de medição nº12. No 
entanto, nem BM n٥12, nem em sua memória de cálculo consta qualquer informação acerca 
do estorno deste valor. 

Questionados, os fiscais da gerenciadora informaram que estes quantitativos foram 
estornados no boletim de medição paralelo, nos mesmos moldes do que foi citado 
anteriormente para o item “Momento de Transporte”.  

Tais informações também não poderão ser levadas em consideração pelos mesmos motivos 
já descritos naquela situação. 

No relatório preliminar da CGU, haviam sido analisados apenas os boletins de medição nº07 
e 11 para fins de verificação do superfaturamento. Ocorre que, quando da análise das 
justificativas, tal irregularidade também foi identificada nas memórias de cálculo que 
embasaram o cálculo dos volumes contidos nos Boletins de Medição nº08, 12 e 13. 

Com isso, o valor relativo ao superfaturamento de quantidades deste item passou a 
R$300.657,32, sendo alterado o relatório quanto a este fato. 

Desta forma, com base nos parâmetros anteriormente utilizados, mas ajustando-se as DMTs 
aos valores informados pela Prefeitura de Camaçari, foram recalculados os valores do 
superfaturamento, que passou para o montante de R$1.060.649,98 (R$759.992,66 + 
R$300.657,32).   
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Proceder aos ajustes dos quantitativos indicados a maior nas memórias de 
cálculo e boletins de medição, ainda durante a execução da obra, visando a deduzir 
tempestivamente os valores apontados como superfaturamento. 
 
Recomendação 2: Avaliar a adequação dos quantitativos previstos em projeto e boletins de 
medição em cotejamento com aqueles que de fato foram realizados durante a execução da 
obra, com vistas a se identificar divergências, e no caso de ocorrências, proceder aos devidos 
ajustes. 
 
Recomendação 3: Exigir e acompanhar junto à Gerenciadora e da Prefeitura de Camaçari a 
realização de ensaios de solo visando a determinação das massas específicas e coeficientes 
de empolamento para cada tipo de material transportado/utilizado na obra, e, após sua 
conclusão, proceder aos ajustes das quantidades a eles relacionadas. 
 



 

 

Recomendação 4: Verificar e corrigir a existência de boletins de medição paralelos, 
adotados pela Prefeitura e Gerenciadora, com vistas a se evitar pagamentos indevidos e 
fragilidades no controle da execução dos serviços da obra. 
 
 
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. Esta Controladoria não realizará o monitoramento isolado das 
providências saneadoras relacionadas a estas constatações. 

2.2.1. Ocorrência de sobrepreço efetivo de R$ 276,261,60 e potencial de R$ 505.829,01. 
 
Fato 
 
Calculado o superfaturamento, foi necessário se obter uma previsão do sobrepreço do Item 
001.01.10 – Momento de Transporte de Agregados, em Estrada Pavimentada , contido nas 
planilhas apresentadas, de modo a se indicar a correção tempestiva da irregularidade pela 
Prefeitura, tendo em vista que a obra ainda se encontra em execução. Para tanto, foram 
utilizadas 03 planilhas de serviços apresentadas pela empresa gerenciadora da obra, e que 
fundamentaram as conclusões deste relatório, a saber: 

1º - Planilha atual do contrato, formalizada após o 5º aditivo, no valor de R$159.033.544,01. 
Esta planilha prevê a execução de 20.000.869,32m3 do item Momento de Transporte. Apesar 
de demandada por meio da Solicitação de Fiscalização nº201411289-002, em 01/10/2014, 
não foram apresentadas as memórias de cálculo que fundamentaram estes valores; 

2º - Planilha disponibilizada pela empresa gerenciadora da obra, elaborada pela empresa 
executora do contrato após ser concluído o projeto executivo, no valor de 
R$196.691.429,55, na qual é prevista a necessidade de execução de 29.090.488,07m3 do 
item Momento de Transporte, para conclusão de todo o projeto. Também não foram 
apresentadas as memórias de cálculo que fundamentaram as quantidades previstas nesta 
planilha, apesar de solicitada diretamente ao fiscal da obra, funcionário da empresa 
gerenciadora; 

3º - Planilha elaborada pela empresa gerenciadora da obra, no valor de R$167.346.429,55. 
De acordo com o Secretário de Habitação de Camaçari e com o fiscal da gerenciadora da 
obra, esta planilha foi obtida a partir da supressão de quantitativos da 2ª planilha citada 
acima, com o intuito de se alcançar um valor que possibilitasse a realização de um novo 
aditivo ao contrato pautado na Decisão nº215/1999 do TCU, haja vista que o limite legal de 
acréscimos quantitativos já foi ultrapassado desde a conclusão do 5º aditivo. Nesta planilha, 



 

 

foi prevista a execução de 23.787.763,73tonxkm do item Momento de Transporte e foram 
apresentadas as respectivas memórias de cálculo. 

Em decorrência do fato da Prefeitura de Camaçari não ter apresentado as memórias de 
cálculo que fundamentaram os quantitativos constantes das 1ª e 2ª planilhas, não foi possível 
levantar com exatidão o sobrepreço contido nelas. No entanto, por meio das memórias de 
cálculo da 3ª planilha, pôde-se levantar um valor estimativo de sobrepreço e se extrapolar 
esta diferença para as demais planilhas. 

Segue abaixo o quadro demonstrativo do cálculo das quantidades apresentadas pela PMC na 
3ª planilha em cotejamento com o cálculo realizado pela CGU, com base nos parâmetros 
levantados in loco já informados: 

Tabela 01 – Momentos de Transporte apresentados pela PMC x Mom. De Transp. 
Levantados “in loco” pela CGU 

          Valores apresentados pela PMC Valores levantados pela CGU 

Serviço  Local   Volumes    Massa 
Esp.   km   Momento 

(Txkm)  
 Massa 

Esp.   km   Momento 
(Txkm)  

Escavacao Submersa 
(Dragagem E Carga) 

Trecho 
03 4.137,70 1,9949 7,71 63.640,64 1,9949 7,71 63.640,64 

Escavação Mecanica De Vala 
Em Terra Até 4m  - À executar 

Trecho 
03 27.089,41 1,9949 1,70 91.869,12 1,8510 1,70 85.242,24 

Escavacao Submersa 
(Dragagem E Carga) 

Trecho 
04 3.630,86 1,9949 8,03 58.162,92 1,9949 8,03 58.162,92 

Escavação Mecanica De Vala 
Em Terra Até 4m  - Executado 

Trecho 
04 4.579,44 1,9949 10,87 99.303,16 1,8510 10,87 92.140,03 

Escavação Mecanica De Vala 
Em Terra Até 4m  - À executar 

Trecho 
04 14.412,67 1,9949 2,14 61.528,91 1,8510 2,14 57.090,59 

Escavacao Submersa 
(Dragagem E Carga) 

Trecho 
05 7.004,37 1,9949 8,14 113.740,36 1,9949 8,14 113.740,36 

Escavação Mecanica De Vala 
Em Terra Até 4m  - Executado 

Trecho 
05 26.753,87 1,9949 10,48 559.331,17 1,8510 10,48 518.984,41 

Escavação Mecanica De Vala 
Em Terra Até 4m  - À executar 

Trecho 
05 44.465,20 1,9949 2,60 230.629,43 1,8510 2,60 213.993,22 

Escavacao Submersa 
(Dragagem E Carga) 

Trecho 
06 8.337,59 1,9949 8,82 146.700,05 1,9949 8,82 146.700,05 

Escavação Mecanica De Vala 
Em Terra Até 4m  - Executado 

Trecho 
06 75.151,21 1,9949 8,90 1.334.280,35 1,8510 8,90 1.238.033,45 

Escavação Mecanica De Vala 
Em Terra Até 4m  - Executado 

Trecho 
06 1.288,56 1,9949 10,00 25.705,48 1,8510 10,00 23.851,25 

Escavacao Submersa 
(Dragagem E Carga) 

Trecho 
07 8.094,56 1,9949 9,20 148.560,11 1,9949 9,20 148.560,11 

Escavação Mecanica De Vala 
Em Terra Até 4m - Em 
execução 

Trecho 
07 47.541,83 1,9949 9,02 855.467,63 1,8510 9,02 793.759,38 

Escavacao Submersa 
(Dragagem E Carga) 

Trecho 
08 20.768,34 1,9949 10,73 444.552,07 1,9949 10,73 444.552,07 



 

 

Escavação Mecanica De Vala 
Em Terra Até 4m  - À executar 

Trecho 
08 145.403,61 1,9949 4,72 1.369.109,91 1,8510 4,72 1.270.350,62 

Escavacao Submersa 
(Dragagem E Carga) 

Trecho 
09 26.750,42 1,9949 10,65 568.331,00 1,9949 10,65 568.331,00 

Escavação Mecanica De Vala 
Em Terra Até 4m  - À executar 

Trecho 
09 50.523,28 1,9949 4,79 482.778,83 1,8510 4,79 447.954,09 

Escavacao Submersa 
(Dragagem E Carga) 

Trecho 
10 68.514,98 1,9949 10,87 1.485.717,40 1,9949 10,87 1.485.717,40 

Escavação Mecanica De Vala 
Em Terra Até 4m  - Executado 

Trecho 
10 165.837,55 1,9949 11,75 3.887.244,61 1,8510 11,75 3.606.842,33 

Escavação Mecanica De Vala 
Em Terra Até 4m  - À executar 

Trecho 
10 23.071,20 1,9949 6,72 309.286,23 1,8510 6,72 286.976,20 

Escavacao Submersa 
(Dragagem E Carga) 

Trecho 
11 91.675,96 1,9949 11,31 2.068.422,25 1,9949 11,31 2.068.422,25 

Escavação Mecanica De Vala 
Em Terra Até 4m  - Executado 

Trecho 
11 127.131,03 1,9949 13,21 3.350.236,87 1,8510 13,21 3.108.571,08 

Escavação Mecanica De Vala 
Em Terra Até 4m  - À executar 

Trecho 
11 53.568,98 1,9949 6,50 694.620,97 1,8510 6,50 644.515,22 

Escavação Mecanica De Vala 
Em Terra Até 4m  - À executar 

Trecho 
13.1 31.100,02 1,9949 5,61 348.052,39 1,8510 5,61 322.946,00 

Escavação Mecanica De Vala 
Em Terra Até 4m 

Trecho 
13.2 17.057,82 1,9949 3,10 105.488,80 1,8510 3,10 97.879,48 

Escavacao Submersa 
(Dragagem E Carga) 

Trecho 
13.3 6.651,44 1,9949 7,09 94.076,91 1,9949 7,09 94.076,91 

Escavação Mecanica De Vala 
Em Terra Até 4m  - Executado 

Trecho 
13.3 27.374,89 1,9949 7,48 408.484,06 1,8510 7,48 379.018,49 

Escavação Mecanica De Vala 
Em Terra Até 4m  - À executar 

Trecho 
13.3 19.634,16 1,9949 2,10 82.253,20 1,8510 2,10 76.319,95 

Escavacao Submersa 
(Dragagem E Carga) 

Trecho 
16 7.703,24 1,9949 11,75 180.564,52 1,9949 11,75 180.564,52 

Escavacao Submersa 
(Dragagem E Carga) 

Trecho 
17.1 1.345,32 1,9949 7,39 19.833,13 1,9949 7,39 19.833,13 

Escavação Mecanica De Vala 
Em Terra Até 4m  - À executar 

Trecho 
17.1 4.493,38 1,9949 6,24 55.934,37 1,8510 6,24 51.899,60 

Escavacao Submersa 
(Dragagem E Carga) 

Trecho 
17.2 9.399,28 1,9949 9,72 182.256,06 1,9949 9,72 182.256,06 

Escavação Mecanica De Vala 
Em Terra Até 4m  

Trecho 
17.2 13.354,03 1,9949 5,07 135.064,56 1,8510 5,07 125.321,82 

Escavacao Submersa 
(Dragagem E Carga) 

Trecho 
17.3 4.953,76 1,9949 13,39 132.323,41 1,9949 13,39 132.323,41 

Escavação Mecanica De Vala 
Em Terra Até 4m 

Trecho 
17.3 26.051,01 1,9949 6,18 321.169,35 1,8510 6,18 298.002,14 

Escavação Mecanica De Vala 
Em Terra Até 4m  

Trecho 
18 9.432,03 1,9949 2,77 52.120,18 1,8510 2,77 48.360,55 

Totais             
          

20.566.840,40      
          

19.494.932,95  

Diferença             
            

1.071.907,46        
Fonte: Memória de Cálculo que fundamentou os quantitativos da 3ª planilha. 

Para o cálculo acima, utilizou-se do mesmo procedimento realizado na constatação do 
superfaturamento, com a adoção das distâncias médias de transporte informadas pela 
Prefeitura. 

Destaca-se ainda que a tabela 01 foi obtida utilizando-se apenas dos dados dos serviços 
“Escavação Submersa (Dragagem E Carga)” e “Escavação Mecânica De Vala Em Terra Até 
4m”, sendo identificado que somente estes serviços representam 86,46% do total previsto 
para o item Momento de Transporte.  



 

 

Com relação à conclusão dos dados apresentados, foi identificada uma previsão quantitativa 
superestimada de 1.071.907,46 TonxKm, que representa um sobrepreço de 5,21% 
(1.071.907,46 ÷ 20.566.840,40)  dos serviços analisados, ou 4,51% (1.071.907,46 ÷  
23.787.763,73) do total do item da planilha. 

Conforme já descrito, os demais serviços, que compõem o item “Momento de Transporte”, 
como “Gabião Tipo Colchão Reno Com H = 0,23 M”, “Fabricação E Aplicação De 
Concreto Betuminoso Usinado A Quente (Cbuq), C” e “Gabião Tipo Caixa Com Diafragma 
Galvanizado”, não fizeram parte do escopo desta fiscalização. 

Mas, considerando-se apenas os itens verificados, observa-se a extrema representatividade 
deles no total do serviço, de forma que tal percentual (86,46%) pode ser extrapolado para 
fins de verificação do sobrepreço efetivo e potencial da obra de forma estimativa, haja vista 
que a PMC não apresentou as memórias de cálculo da planilha de serviços atualizada 
(sobrepreço efetivo - 1ª planilha) e da planilha final de serviços elaborada após a conclusão 
do projeto executivo (sobrepreço potencial - 2ª planilha), de forma a se efetuar cálculos mais 
precisos. 

Deve-se levar em consideração também que, até o 28ºBM já haviam sido medidos 
9.062.415,25 tonxkm, dos quais foi identificado superfaturamento de quantidades de  
1.433.948,42 tonxkm, importando no valor a maior de R$759.992,66, conforme relatado em 
constatação específica neste relatório. Portanto, tais quantidades foram deduzidas com vistas 
e se evitar a duplicidade dos valores. 

Assim, a partir dos dados obtidos na tabela 01, calculou-se os demais sobrepreços 
proporcionalmente e de forma estimativa, consoante quadro informativo abaixo: 

Quadro 5 – Sobrepreços efetivos e potenciais estimados 

Planilha 
Quantidades 

totais previstas 
(tonxkm) 

P. Unit. P. total % Sobrepreço Sobrepreço total Tipo de 
sobrepreço 

3ª 
14.725.348,48 

(23.787.763,73 – 
9.062.415,25) 

R$     0,56 R$ 8.246.195,15 
4,51% R$ 371.903,40 

 

2ª 
20.028.072,82 

(29.090.488,07 – 
9.062.415,25)  

R$     0,56 R$ 11.215.720,78 
4,51% R$ 505.829,01 

Potencial 

1ª 
10.938.454,07 

(20.000.869,32 – 
9.062.415,25) 

R$     0,56 R$ 6.125.534,28 
4,51% R$ 276,261,60 

Efetivo 

 

Destarte, as planilhas apresentadas à CGU nesta fiscalização indicam, de forma estimativa, 
exclusivamente para o item “01.01.10 – Momento de Transporte de Agregados, em Estrada 
Pavimentada”, a ocorrência de sobrepreço potencial de R$ 505.829,01, e sobrepreço efetivo 
de R$ 276,261,60. 

 

- Conclusão 



 

 

Diante do exposto, pôde-se concluir que tais irregularidades decorreram não apenas de 
falhas de planejamento e dos problemas identificados no detalhamento do projeto básico, 
conforme abordado em item específico deste relatório, mas também de falhas relevantes nos 
controles dos quantitativos dos serviços por parte da empresa gerenciadora e da Prefeitura 
Municipal de Camaçari. Tal fato pode ser explicitado diante das ausências de memórias de 
cálculo que justificassem os montantes previstos nas planilhas de serviços apresentadas, bem 
como das divergências contidas nas memórias de cálculo que subsidiaram as medições já 
realizadas. 

Sem essas memórias de cálculo, não é possível se atestar a fidedignidade dos dados ali 
contidos, comprometendo sobremaneira a noção da real previsibilidade do custo da obra, 
bem como a própria atividade de fiscalização. Tal situação assume maior criticidade ao se 
considerar que os levantamentos dos dados foram realizados pela própria empresa executora, 
responsável por um projeto executivo que alterou completamente o escopo do projeto básico 
licitado. 

Assim, cabe à Prefeitura de Camaçari realizar uma revisão completa nos quantitativos 
previstos para esta obra, e em especial nas irregularidades apontadas neste relatório. 
Mormente em razão da obra ainda se encontrar em fase de execução, deve-se promover os 
ajustes físicos e financeiros necessários por meio de análise criteriosa das memórias de 
cálculo, de modo a corrigir os sobrepreços e superfaturamentos até então encontrados e 
prevenir futuras irregularidades, sem prejuízo da atuação específica e contínua da Caixa 
Econômica Federal, desta Controladoria e demais órgãos de controle. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº325/2014, de 13 de novembro de 2014, a Prefeitura Municipal de 
Camaçari apresentou a seguinte manifestação:  

“A SUPOSTA OCORRENCIA DE SOBREPREÇO 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Os dados do Quadro 05 (CGU) foram lançados no Quadro 4.1 para comparação com os 
dados utilizados pela PMC. 

Analisando o Quadro 4.1, e utilizando-se os valores das distâncias adotadas pela PMC 
(Quadro 3.1) e as massas específicas corrigidas (Quadro 3.2), verifica-se que não existe 
previsão de sobrepreço quer efetivo, quer estimado. Entende-se que as divergências ocorrem 
pelos cálculos apresentados no Quadro 05 (CGU) haverem sido feito sobre distancias de 
transporte e massa específica diferentes das utilizadas pela PMC.  

Quadro 4.1 – Momento de Transporte Apresentado pela PMC x Momentos de 

Transporte CGU 



 

 

 

 Massa 
esp.

Dist. km Mom. (Txkm)
 Massa 

esp.
Dist. km

Momento 
(Txkm)

Escavação Submersa (Dragagem e Carga) Executado antes 
da ponte

Trecho 03 4.137,70 1,9949 7,71 63.640,64 1,9949 4,70 38.795,20

Escavação Mecanica De Vala Em Terra Até 4 m À Executar Trecho 03 27.089,41 1,7482 1,70 80.508,10 1,4210 1,90 73.138,70
Escavação Submersa (Dragagem e Carga) Executado antes 

da ponte
Trecho 04 3.630,86 1,9949 8,03 58.162,92 1,9949 3,90 28.248,49

Escavação Mecanica De Vala Em Terra Até 4 m- Executado 
antes da ponte

Trecho 04 4.579,44 1,7482 10,87 87.022,80 1,4210 3,90 25.378,80

Escavação Mecanica De Vala Em Terra Até 4 m  À Executar Trecho 04 14.412,67 1,7482 2,14 53.919,93 1,4210 2,00 40.960,81
Escavação Submersa (Dragagem e Carga) Executado antes 

da ponte
Trecho 05 7.004,37 1,9949 8,14 113.740,36 1,9949 5,30 74.056,99

Escavação Mecanica De Vala Em Terra Até 4 m- Executado 
antes da ponte

Trecho 05 26.753,87 1,7482 10,48 490.161,29 1,4210 5,30 201.491,42

Escavação Mecanica De Vala Em Terra Até 4 m À Executar Trecho 05 44.465,20 1,9949 2,60 230.629,43 1,4210 2,50 157.962,62
Escavação Submersa (Dragagem e Carga) Executado antes 

da ponte
Trecho 06 8.337,59 1,9949 8,82 146.700,05 1,9949 5,20 86.489,82

Escavação Mecanica De Vala Em Terra Até 4 m- Executado 
antes da ponte

Trecho 06 75.151,21 1,7482 8,90 1.169.276,17 1,4210 5,20 555.307,32

Escavação Mecanica De Vala Em Terra Até 4 m- Executado 
antes da ponte

Trecho 06 1.288,56 1,7482 10,00 22.526,61 1,4210 5,20 9.521,43

Escavação Submersa (Dragagem e Carga) Executado antes 
da ponte

Trecho 07 8.094,56 1,9949 9,20 148.560,11 1,9949 5,40 87.198,32

Escavação Mecanica De Vala Em Terra Até 4 m- Executado 
antes da ponte

Trecho 07 47.541,83 1,7482 9,02 749.675,90 1,4210 3,00 202.670,82

Escavação Submersa (Dragagem e Carga) Executado antes 
da ponte

Trecho 08 20.768,34 1,9949 10,73 444.552,07 1,9949 5,70 236.155,34

Escavação Mecanica De Vala Em Terra Até 4 m À Executar Trecho 08 145.403,61 1,7482 4,72 1.199.798,47 1,4210 3,60 743.826,71
Escavação Submersa (Dragagem e Carga) Executado antes 

da ponte
Trecho 09 26.750,42 1,9949 10,65 568.331,00 1,9949 6,10 325.522,92

Escavação Mecanica De Vala Em Terra Até 4 m- À Executar Trecho 09 50.523,28 1,7482 4,79 423.075,78 1,4210 3,90 279.994,97
Escavação Submersa (Dragagem e Carga) Executado antes 

da ponte
Trecho 10 68.514,98 1,9949 10,87 1.485.717,40 1,9949 7,20 984.099,84

Escavação Mecanica De Vala Em Terra Até 4 m- Executado 
antes da ponte

Trecho 10 165.837,55 1,7482 10,87 3.151.400,02 1,4210 7,20 1.696.717,14

Escavação Mecanica De Vala Em Terra Até 4 m  À Executar Trecho 10 23.071,20 1,7482 6,72 271.038,24 1,4210 5,10 167.199,29
Escavação Submersa (Dragagem e Carga) Executado antes 

da ponte
Trecho 11 91.675,96 1,9949 11,31 2.068.422,25 1,9949 7,40 1.353.344,36

Escavação Mecanica De Vala Em Terra Até 4 m- Executado 
antes da ponte

Trecho 11 127.131,03 1,7482 13,21 2.935.928,66 1,4210 7,40 1.336.833,63

Escavação Mecanica De Vala Em Terra Até 4 m À Executar Trecho 11 53.568,98 1,7482 6,50 608.720,39 1,4210 5,60 426.280,52

Escavação Mecanica De Vala Em Terra Até 4 m À Executar Trecho 13.1 31.100,02 1,7482 5,61 305.010,40 1,4210 2,60 114.902,13

Escavação Mecanica De Vala Em Terra Até 4 m À Executar Trecho 13.2 17.057,82 1,7482 3,10 92.443,49 1,4210 2,60 63.021,82
Escavação Submersa (Dragagem e Carga) Executado antes 

da ponte
Trecho 13.3 6.651,44 1,9949 7,09 94.076,91 1,9949 2,60 34.499,29

Escavação Mecanica De Vala Em Terra Até 4 m- Executado 
antes da ponte

Trecho 13.3 27.374,89 1,7482 7,48 357.968,73 1,4210 2,60 101.139,27

Escavação Mecanica De Vala Em Terra Até 4 m À Executar Trecho 13.3 19.634,16 1,7482 2,10 72.081,32 1,4210 2,60 72.540,37
Escavação Submersa (Dragagem e Carga) Executado antes 

da ponte
Trecho 16 7.703,24 1,9949 11,75 180.564,52 1,9949 7,20 110.643,79

Escavação Submersa (Dragagem e Carga) Executado antes 
da ponte

Trecho 17.1 1.345,32 1,9949 7,39 19.833,13 1,9949 6,30 16.907,81

Escavação Mecanica De Vala Em Terra Até 4 m À Executar Trecho 17.1 4.493,38 1,7482 6,24 49.017,24 1,4210 6,30 40.226,09
Escavação Submersa (Dragagem e Carga) Executado antes 

da ponte
Trecho 17.2 9.399,28 1,9949 9,72 182.256,06 1,9949 6,30 118.128,93

Escavação Mecanica De Vala Em Terra Até 4 m À Executar Trecho 17.2 13.354,03 1,7482 5,07 118.361,76 1,4210 6,30 119.549,28
Escavação Submersa (Dragagem e Carga) Executado antes 

da ponte
Trecho 17.3 4.953,76 1,9949 13,39 132.323,41 1,9949 6,30 62.258,21

Escavação Mecanica De Vala Em Terra Até 4 m À Executar Trecho 17.3 26.051,01 1,7482 6,18 281.451,88 1,4210 6,30 233.216,46

Escavação Mecanica De Vala Em Terra Até 4 m À Executar Trecho 18 9.432,03 1,7482 2,77 45.674,74 1,4210 2,20 29.486,41

Totais 18.502.572,18 10.247.715,32

Diferença 8.254.856,86

A massa específica adotada para a escavação em vala até 4 m provem de trabalho apresentado em anexo. A Utilizada no estudo da CGU (1,4210) 
refere-se ao material escavado em jazida.
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As distancias (*) adotadas foram extraídas do Quadro I adotando-se as distancias atuais para os os serviços a executar e as distancias iniciais para 
os serviços já executados;

Valores levantados pela CGUValores Corrigidos pela PMC



 

 

 

O escopo do Projeto Básico não foi alterado no Projeto Executivo, conforme já demonstrado 
em item anterior. No Projeto Executivo, executado por partes, já com mais permeabilidade 
no tecido urbano e conhecimento local, foi possível obter um nível maior de detalhamento, 
inclusive adoção de soluções técnicas mais adequadas à obra. É importante ressaltar que 
embora a Construtora seja a responsável pela elaboração do Projeto Executivo as 
adequações propostas e aprovadas, muitas delas decorrentes das deficiências do Projeto 
Básico, foram amplamente discutidas com consultores e engenheiros da PMC e 
Gerenciadora. 

Com o objetivo de ratificar as medições realizadas e aprovadas pela Gerenciadora e PMC, e 
em casos de inconsistências proceder sua retificação, a Gerenciadora está realizando uma 
auditoria completa nos boletins de medição da Construtora e correspondentes memórias de 
cálculo de quantitativos. 

É importante ressaltar que não houve prática de sobrepreço efetivo ou potencial ou 
superfaturamento em relação às distâncias de transporte utilizadas. O motivo das 
divergências deve-se às distâncias de transporte utilizadas na obra e aquelas presumidas pela 
CGU, conforme demonstrado nos itens 3 e 4. Com relação à utilização do mesmo peso 
específico referente a material saturado em todos os tipos de solo, foi procedida a devida 
correção, conforme demonstrado nos itens 3 e 4, sendo os correspondentes valores 
estornados no Boletim de Medição Global nº 30. 



 

 

Conforme comentado anteriormente, está sendo elaborada a Reprogramação 2 do Contrato, 
contemplando o Morro da Manteiga, todos os trechos do rio Camaçari (Trechos 1 a 12), do 
rio Pedreiras (Trecho 13), do canal Acajutiba (Trecho 14), além de alguns serviços 
essenciais já executados nos trechos que não serão concluídos na 1ª Etapa e serviços 
complementares (construção de 02 CRAS, Rede de Esgotamento Sanitário, Rede de 
Abastecimento de Água, Construção de Unidades Sanitárias, Revitalização do Horto 
Florestal, Canteiro de Obras e Administração local da Obra), onde estão sendo verificados e 
revisados todos os quantitativos do Projeto Executivo de forma que o orçamento final seja 
suficiente para a conclusão dessa 1ª Etapa do Programa de Urbanização Integrada da Bacia 
do rio Camaçari. 

Conforme explicado anteriormente, os Trechos 15, 16, 17 e 18, correspondentes aos rios 
Mandu, Prata, Piaçaveiras e Eiú Branco, foram retirados dessa 1ª Etapa do Programa e 
inseridos na 2ª Etapa.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Conforme já relatado na análise da constatação anterior, foram aceitas as justificativas das 
distâncias médias de transportes (DMts) adotadas pela Prefeitura Municipal de Camaçari nos 
cálculos dos “momentos de transporte” realizados na obra. Desta forma, o cálculo do 
sobrepreço foi ajustado considerando as novas DMTs, sendo modificado o relatório neste 
ponto. 

Com relação às massas específicas, também conforme já relatado na análise das 
justificativas da constatação anterior, não foi aceita a massa específica indicada por esta 
apresentar um erro na sua metodologia de cálculo.  

Em que pese isto, a metodologia do cálculo realizado pela CGU foi alterada, passando-se a 
se considerar os volumes como no estado “in situ”, ao contrário do que foi feito no relatório, 
quando erroneamente os volumes foram tratados como se encontrassem no estado solto. 
Com isto, a massa específica de 1,4210 ton/m3 foi desconsiderada, passando-se a adotar nos 
cálculos a massa específica de 1,851 ton/m3, fato que reduziu sobremaneira os sobrepreços 
efetivo e potencial apontados. 

Ainda nas justificativas prestadas pela Prefeitura, foi apresentada uma nova planilha de 
momentos de transporte executados e a executar, na qual, foi utilizada a massa específica de 
1,7482Tonxm3, calculada pela Gerenciadora. Com isso a Prefeitura afirmou que não houve 
sobrepreço efetivo e nem potencial. 

Não foi possível entender o porquê da prefeitura afirmar que não houve sobrepreço, haja 
vista que atualmente a massa específica utilizada é 1,9949Tonxm3. Se esta deve ser 
reduzida, por óbvio está sendo previsto um valor a maior. 

Finalizando sua resposta, o prefeito informou que a Gerenciadora está realizando uma 
auditoria completa nos boletins de medição da Construtora e correspondentes memórias de 
cálculo dos quantitativos. Esta medida é de extrema relevância neste momento, tendo em 



 

 

vista que a obra está em andamento, sendo possível a retificação destes valores sem a 
necessidade de medidas judiciais. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

3. Conclusão 
 

Com base nos exames realizados, conclui-se que a aplicação dos recursos federais 
recebidos não está devidamente adequada à totalidade dos normativos referentes ao objeto 
fiscalizado. 
 
Foram identificadas falhas de planejamento, de projeto básico e no gerenciamento da obra, 
com a consequente ocorrência de sobrepreço e superfaturamento de quantidades. 
 
Em razão da obra estar em andamento, as correções de parte das irregularidades ainda 
podem ser realizadas tempestivamente, cabendo à Caixa Econômica Federal e à Prefeitura 
Municipal de Camaçari uma revisão das memórias de cálculo e boletins de medição, com 
vistas a efetuar os estornos dos valores previstos e pagos indevidamente. 
 



 

 

Ordem de Serviço: 201411346 
Município/UF: Camaçari/BA 
Órgão: MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME 
Instrumento de Transferência: Contrato de Repasse - 757372 
Unidade Examinada: CAMACARI PREF SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E 
FINANCAS  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 1.800.000,00 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 15/09/2014 a 01/10/2014 sobre a 
aplicação dos recursos do programa 2069 - Segurança Alimentar e Nutricional / 8929 - 
Implantação e Qualificação de Equipamentos e Serviços Públicos de Apoio a Produção, 
Abastecimento e Consumo de Alimentos no município de Camaçari/BA. 
 
A ação fiscalizada destinou-se a analisar a execução do Contrato de Repasse nº 0367383-
84/2011, celebrado entre a União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome, representado pela Caixa Econômica Federal e o município de Camaçari, 
o qual teve como objeto a implantação de restaurante popular por meio de elaboração de 
projeto técnico, construção da edificação e aquisição de equipamentos e utensílios. 
 

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 esta Controladoria. 

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 pela Controladoria-Geral da União. 

2.1.1. Ineficiência administrativa na execução do Contrato de Repasse nº 367383-
84/2011. 
 
Fato 
 
O Contrato de Repasse nº 367383-84/2011, celebrado entre o Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o município de Camaçari, em 29 de dezembro 
de 2011, teve como objeto a implantação de restaurante popular por meio de elaboração de 
projeto técnico, construção da edificação e aquisição de equipamentos e utensílios. O valor 
total deste contrato foi de R$1.875.000,00, sendo R$1.800.000,00 repasse do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, órgão Contratante, e R$75.000,00 a título de 
contrapartida municipal. 
 



 

 

Inicialmente, a vigência deste contrato se encerraria após 01 ano da data de assinatura, no 
dia 29 de dezembro de 2012, com previsão de prorrogação deste prazo mediante Termo 
Aditivo e após a aprovação do Contratante, quando da ocorrência de fato superveniente que 
impedisse a consecução do objeto no prazo acordado.  
 
A partir da análise documental referente à execução do Contrato de Repasse nº 0367383-
84/2011, segue um histórico dos fatos, por etapas: 
 
1ª) Elaboração do Termo de Referência - 1ª META 
 
Em 15/05/2012, o município de Camaçari encaminhou à Caixa Econômica Federal o Termo 
de Referência para apreciação e aprovação visando realizar licitação cujo objetivo era atingir 
a 1ª meta com a contratação de empresa para elaborar os Projetos Técnicos de Engenharia 
para execução da obra de implantação do Restaurante Popular. Cabe esclarecer que somente 
a partir do atingimento desta meta se tornará possível a conclusão das demais, com a 
execução das obras e instalações e a aquisição de equipamentos, utensílios e materiais.  
 
Este processo de análise realizado pela CEF demandou diversos ajustes feitos pelo 
município e foi concluído em 14/09/2012, a 03 meses e meio do fim da vigência do Contrato 
de repasse, quando o Termo de Referência foi finalmente aprovado. Desta forma, verifica-se 
que, no mínimo, houve um descompasso entre a data de encaminhamento do Termo de 
Referência para aprovação pela CEF, o período de análise e ajustes, e o prazo de vigência do 
Contrato de Repasse nº 0367383-84/2011. 
 
2ª) Realização de Processo Licitatório - 1ª META 
 
Em 20/11/2012, o município de Camaçari realizou o Convite nº 08/2012, cujo objeto era a 
contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a prestação de 
serviços técnicos de elaboração de projeto básico, complementares e executivo de 
engenharia para execução de obra de implantação de restaurante popular no município. 
Conforme relatório extraído do Portal de Compras do município de Camaçari, houve 11 
empresas interessadas na licitação, mas segundo a ata de julgamento, compareceu à sessão 
apenas a empresa Soma Consultoria Empresarial Ltda. ME (CNPJ nº 10.238.010/0001-13), 
e com base no art. 22 da Lei nº 8.666/93 e Acórdão TCU nº 248/2008, a Comissão de 
Licitação declarou o certame fracassado.   
 
Em 30/11/2012, o município realizou uma segunda tentativa mediante a realização do 
Convite nº 09/2012. Conforme relatório extraído do Portal de Compras do município de 
Camaçari, houve 06 empresas interessadas na licitação. Desta vez, houve a participação de 
duas empresas, sendo que uma foi inabilitada, restando apenas uma proposta válida. O 
gestor optou por revogar a licitação com base no art. 22 da Lei nº 8.666/93. 
 
Em 07 de maio de 2013, o município efetuou uma terceira tentativa mediante a realização da 
Tomada de Preços nº 04/2013, que foi declarada deserta. Esta licitação foi publicada no 
Diário Oficial da União e em jornal de grande circulação. Conforme relatório extraído do 
Portal de Compras do município de Camaçari, houve 15 empresas interessadas na licitação. 
Em 03/06/2013 houve uma quarta tentativa, com a reabertura desta Tomada de Preço, que 
mais uma vez foi declarada deserta e em virtude disto foi revogada. 
 



 

 

Em 17 de setembro de 2013, o município realizou a quinta tentativa com a Tomada de 
Preços nº 09/2013 que apesar de ter sido divulgada no Diário Oficial do Estado, da União e 
em jornal de grande circulação teve apenas uma empresa participante, a DFG Construções, 
Projetos e Comércio Ltda. (CNPJ nº 00.071.760/0001-90), a qual sagrou-se vencedora com 
proposta no valor global de R$49.740,47.  
 
Diante do exposto, verifica-se que entre a realização do primeiro e do último certame 
passaram-se aproximadamente 10 meses. Cabe ressaltar que a obrigatoriedade legal de 
licitar subordina a administração pública à adoção de todos os procedimentos cabíveis e 
necessários visando este fim, no entanto, para situações em que fique caracterizado o 
prejuízo, esta obrigação passa a ser considerada dispensável. Neste caso, um atraso na 
conclusão da 1ª meta – Elaboração dos Projetos Básicos e Executivos poderia ocasionar um 
aumento nos custos previstos inicialmente para conclusão das metas seguintes, a exemplo 
dos custos envolvidos na execução da obra e na aquisição de equipamentos e utensílios. Há, 
inclusive, previsão legal para estes casos. O art. 24 da Lei nº 8.666/93, no seu inciso V, 
dispõe que a licitação se torna dispensável quando não acudirem interessados à licitação 
anterior e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a Administração, 
mantidas, neste caso, todas as condições preestabelecidas.  
 
3ª) Contratação para elaboração de Projetos de Engenharia - 1ª META 
 
O município de Camaçari celebrou, em 13/01/2014, o contrato nº 24/2014 com a empresa 
DFG Construções, Projetos e Comércio Ltda. (nova razão social da Anjel Construções 
Ltda.), no valor de R$49.740,47. A cláusula quinta deste contrato previu um prazo de 
vigência de 90 dias contados a partir da Ordem de Serviço expedida pela Secretaria de 
Infraestrutura em 18/02/2014.  
 
Em 19/02/2014, o município de Camaçari encaminhou à CEF a documentação referente à 
Tomada de Preço nº 09/2013. Em 18/03/2014, mediante Ofício nº 769/2014/GIDUR/SA, a 
CEF apontou a existência de algumas inconsistências e pendências que precisariam ser 
sanadas para que fosse dado prosseguimento à análise do processo licitatório em questão. 
Em 21/05/2014, mediante Ofício nº 1532/2014/GIGOV/SA, a CEF declarou o processo 
licitatório apto, no entanto o valor aprovado foi de R$46.372,92, inferior, portanto, ao valor 
já contratado pelo município. Neste ofício, a CEF autoriza o início da execução dos serviços 
técnicos de elaboração dos projetos de engenharia, já autorizado pelo município há 
aproximadamente 02 meses. Verifica-se, desta forma, um desalinhamento entre a atuação da 
CEF e do Município de Camaçari no que se refere aos procedimentos adotados visando à 
execução do Convênio ora tratado. 
 
Sobre a execução do contrato, até a data de visita da equipe de fiscalização ao local 
destinado à implantação do Restaurante Popular (17/09/2014), os projetos não haviam sido 
concluídos. Segundo o Secretário Municipal de Desenvolvimento Social, o projeto básico 
foi entregue e encontra-se em análise no município, para que seja definido o projeto 
executivo. 
 
Durante a fiscalização realizada no município de Camaçari, solicitou-se ao gestor a 
apresentação de justificativa para o fato da obra do Restaurante Popular não ter sido 
iniciada, tendo em vista que os recursos financeiros previstos foram integralmente 
repassados e que a vigência do contrato de repasse nº 0367383-84 encerrar-se-á em 
18/11/2014. 



 

 

 
Em resposta, o Secretário Municipal de Desenvolvimento Social apresentou, mediante o 
Ofício nº 0457/2014/GABIS/SEDES, a seguinte justificativa:  
 
“Preambularmente, cabe salientar que nos termos do art. 1° da Lei 8.666/93, há o dever de 
licitar para contratos administrativos pertinentes a obras e serviços entre outros, no âmbito 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. E seguindo 
justamente essa orientação normativa, foram realizadas algumas tentativas que restaram 
desertas. 
 
Destaque-se ainda que a Licitação é um procedimento administrativo formal, que tem como 
escopo proporcionar à Administração uma aquisição, uma venda ou uma prestação de 
serviços da forma mais vantajosa, respeitando-se os princípios constitucionais da 
legalidade,  impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 
 
Aponta, pois, garantir a moralidade dos atos administrativos e dos procedimentos da 
Administração Pública, e também a valorização da livre iniciativa pela igualdade. 
Note-se que, a modalidade de licitação foi a de Tomada de Preços, que como qualquer 
outra modalidade exige da administração que siga seus requisitos bem como seus prazos 
para cada fase, o que foi feito. 
 
Cabe salientar, que além dos prazos como dito em linhas pretéritas houveram Licitações na 
modalidade Tomada de Preços, desertas, que prejudicou muito o processo em si, para 
contratação da empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a 
prestação técnica de elaboração de projetos básicos complementares e executivos de 
engenharia para execução da obra de implantação do Restaurante Popular neste município. 
 
Esses projetos são a linha de largada para execução das obras para implantação do 
Restaurante Popular, eles compreendem o projeto de estudo preliminar, projeto básico e 
projeto executivo, foram entregues até então os projetos de estudo preliminar e projeto 
básico, documentos anexos. 
 
Ocorre que, os projetos de estudo deverão passar por uma análise pelo funcionário 
designado para tal, sendo assim, o responsável pela fiscalização e avaliação dos projetos, é 
o servidor Erivaldo Gregório dos Santos, engenheiro civil, CREA/BA 30363-0, cadastro nº 
07794-2, conforme Lei n° 8.666/93 e estipuladas no contrato, que o autorizam emitir as 
ordens de serviços parciais. 
 
Nesse momento a empresa contratada, Anjel Construções Ltda., CNPJ 00.071.760/0001-90, 
entregou dois projetos, o estudo preliminar que já foi analisado pelo servidor 
supramencionado e o projeto básico que está em análise, entretanto para que se inicie as 
obras deverão ser entregues todos os projetos juntos à Caixa Econômica Federal, que 
deverá passar por uma nova avaliação e emitir um parecer, que é por natureza prevalente. 
 
Importante informar que desde a liberação de serviço para empresa, foram feitas algumas 
correspondências de advertência por causa do prazo para entrega dos projetos. Desta 
forma o projeto de implantação perfaz o conjunto dos complementares já informados 
anteriormente, sendo esta a razão pela qual encontra-se ainda em fase preliminar de 
análises para posterior execução das obras.” 
 



 

 

A partir destas considerações, verifica-se que a condução do processo de execução do 
Contrato de Repasse nº 367383-84/2011 se mostrou ineficiente e em total desacordo ao 
cronograma inicialmente previsto. Foram celebrados 02 Termos Aditivos de prazo, sendo 
que o último tem vigência prevista até 18/11/2014. O município solicitou ao Ministério de 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em 11/09/2014, uma nova prorrogação de 
prazo por mais um ano, tempo que provavelmente não será suficiente para concluir o objeto 
do referido Contrato, salvo se medidas efetivas forem tomadas no sentido de regularizar a 
situação. Esta solicitação encontra-se em análise. Até o momento da fiscalização nenhum 
pagamento havia sido efetuado com recursos do Contrato de Repasse nº 367383-84/2011 
que se encontravam aplicados em um fundo de investimento da Caixa, e representavam um 
saldo no valor de R$1.912.261,04. 
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Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 321/2014, de 11/11/2014, a Prefeitura Municipal de Camaçari 
apresentou a seguinte manifestação: 
 
“Em relação ao apontamento de ter havido morosidade na condução dos processos 
administrativos para contratação dos projetos para implantação do restaurante popular, a 
Administração não lançou mão do instituto da Dispensa de Licitação, fundado no inciso V, 
da Lei 8.666/93, optando em licitar, com o objetivo de alcançar o maior número de 
participantes possível. 
 
Não obstante a demora na contratação dos projetos, informamos que os mesmos já foram 
concluídos, aguardando a aprovação da Caixa Econômica Federal. Desta forma, a 
primeira fase estará concluída, quando os técnicos da Caixa, emitirem seu parecer 
autorizando a contratação da execução das obras.”  
 
Por meio do Ofício nº 3553/2014/GE Governo – Salvador, de 17/11/2014, a Caixa 
Econômica Federal apresentou a seguinte manifestação, transcrita na parte que se refere ao 
fato relatado: 
 

1.1 “Esclarecemos, inicialmente, que, após verificação do resultado do processo 
licitatório, em que fora apresentada pela vencedora a ANJEL Construções 
Ltda. a planilha orçamentária no valor de R$ 49.740,47, a CAIXA aprovou 
os preços que totalizaram R$ 46.382,92; 

 
1.2 Consequentemente, foi emitida autorização de início de objeto neste valor; 

 
1.3 Ressaltamos que a apresentação de Termo Aditivo ao CTEF assinado com a 

empresa licitante, acompanhada de nova planilha com os preços aprovados 
no processo licitatório, é condição necessária à continuidade da execução do 
objeto; 

 
1.4 Conforme observado, ainda não houve desbloqueio de recursos, que 

permanecem sob bloqueio e aplicação na poupança n.º 1051.013.35075-6; 
 

1.5 Esclarecemos que o desbloqueio somente será efetuado após o envio do 
Termo Aditivo ao CTEF, do encaminhamento dos projetos e da aferição 
destes produtos pelos técnicos de engenharia da CAIXA. 



 

 

 
1.6 Informamos que foi acatado o pleito de prorrogação de vigência do referido 

Contrato, uma vez que o Município está em fase de conclusão da meta 1 
explicitada no respectivo Plano de Trabalho.” 
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Análise do Controle Interno 
 
A justificativa do Gestor não apresentou elementos novos. Cabe registrar que o 
descumprimento do cronograma inicial não se deveu exclusivamente ao tempo despendido 
para realização das sucessivas licitações. Quanto à proximidade de conclusão da primeira 
fase, cujo término previsto inicialmente datava de 29/02/2012, não faz com que elida o 
caráter intempestivo do processo de condução do referido Contrato. 
 
Por sua vez, a justificativa apresentada pela CEF não tratou dos motivos que levaram ao 
descumprimento dos prazos previstos inicialmente para execução do Contrato de Repasse nº 
367383-84/2011. Mencionou-se que o valor aprovado para conclusão da Meta 1 – 
Elaboração dos Projetos Básicos e Executivos foi de R$46.382,92, inferior, portanto, ao 
valor do contrato celebrado entre o município de Camaçari e a empresa Anjel Construções 
Ltda.. Segundo informação obtida junto à CEF, esta redução deveu-se à desoneração sobre a 
folha de pagamento prevista na Lei nº 12.844/2013, a qual foi publicada posteriormente à 
aprovação do Termo de Referência. Desta forma, caberá ao Município realizar um ajuste 
contratual. 
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Recomendações: 
Recomendação 1: Manter gestões com a Caixa no sentido de buscar, junto à contratada, 
esclarecimentos para o atraso verificado na execução do objeto do contrato de repasse, no 
sentido de orientá-lo quanto ao fiel cumprimento de todas as cláusulas constantes do 
contrato de repasse, principalmente, no tocante ao que determina o Art. 39 da Portaria 
Interministerial nº 127/2008 e ao cumprimento dos prazos de vigência pactuados para o uso 
dos recursos financeiros concedidos pela União. 
 
 
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. Esta Controladoria não realizará o monitoramento isolado das 
providências saneadoras relacionadas a estas constatações. 

2.2.1. Exigência de qualificação técnica em desacordo com o objeto da licitação. 
 
Fato 
 
Constatou-se que o Edital da Tomada de Preço nº 09/2013 apresentou exigência de 
qualificação técnica em desacordo com o objeto da licitação. 
 



 

 

No item 9.2.3 - Qualificação Técnica, alínea “b”, constava que para a comprovação de 
aptidão técnica profissional seria aceita a indicação do licitante possuir em seu quadro, na 
data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente 
reconhecido pelo CREA/CAU, detentor de atestado(s) como responsável técnico na 
execução de obra com características previstas no edital. O objetivo desta licitação consistia 
na elaboração de projetos de engenharia: estrutural, elétrico, hidráulico, de climatização, 
entre outros. Prioritariamente, a experiência profissional exigida deveria ter sido relativa à 
elaboração destes tipos de projeto. A exigência de comprovação de experiência na execução 
de obras seria pertinente na licitação seguinte, referente à construção do restaurante popular. 
Conforme alínea “e”, a qualificação da equipe técnica deveria ser feita com apresentação do 
Curriculum Vitae de cada um dos seus membros. 
 
Em decorrência da exigência supracitada, no Curriculum Vitae apresentado pela empresa 
vencedora, a DFG Construções, Projetos e Comércio Ltda., referente ao profissional 
responsável pela elaboração dos projetos, não estava incluída qualquer atividade 
desenvolvida pelo mesmo que guardasse relação com o objeto pretendido. A experiência 
descrita referiu-se à manutenção corretiva de unidades de ensino, reparos em tanques de 
concreto armado, rede hidrossanitária, estruturas de concreto armado, impermeabilização, 
instalação elétrica em baixa tensão para fins residenciais/comerciais, dentre outros serviços 
de engenharia. 
 
Do exposto, evidencia-se que a aludida licitação exigiu qualificação técnica em desacordo 
com o objeto da licitação, ou seja, não restou demonstrado pela empresa contratada a aptidão 
técnica profissional para execução do serviço que se pretendia contratar. 
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Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 321/2014, de 11/11/2014, a Prefeitura Municipal de Camaçari 
apresentou a seguinte manifestação: 
 
“Admitimos que, em virtude da padronização dos editais de licitação no Município de 
Camaçari, e como a licitação foi processada na COSEL/OBRAS, comissão responsável pelo 
processamento das licitações de obras e serviços de engenharia neste Município, o texto do 
edital foi mantido como se fosse de uma licitação para contratação de obras. Percebe-se 
assim, que houve uma falha na confecção do edital, que manteve uma exigência 
incompatível com o objeto da licitação, que era de projetos de engenharia não de obras de 
engenharia. Vejamos o que prevê o item 9.2.3 “b” do Edital: 
 

“Como comprovação de aptidão técnica profissional, será aceita a indicação do 
licitante possuir em seu quadro, na data prevista para entrega da proposta, 
profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pelo CREA/CAU, 
detentor de atestado(s) como responsável técnico na execução de obra com 
características previstas no edital.” 

 
Tal falha acarretou na declaração como vencedora de uma empresa que possuía os 
documentos de habilitação em conformidade com o edital, mas não apresentou qualificação 
técnica para os serviços que seriam prestados, quais sejam, elaboração de projetos. 
 



 

 

Por fim, reconhecemos que houve um erro no instrumento convocatório, fazendo com que a 
empresa vencedora da licitação não tivesse comprovado no momento da licitação, 
capacidade técnica para tal. Entretanto, apesar de não haver apresentado documento 
comprobatório de que possuía experiência em elaboração de projetos, o objeto contratado 
foi cumprido por parte da contratada, não trazendo nenhum prejuízo ao Município.” 
 
Por meio do Ofício nº 3553/2014/GE Governo – Salvador, de 17/11/2014, a Caixa 
Econômica Federal apresentou a seguinte manifestação, transcrita na parte que se refere ao 
fato relatado: 
 

“1.7 Quanto à constatação de que o Edital da Tomada de Preço nº 09/2013 apresentou 
exigência de qualificação técnica em desacordo com o objeto de licitação, permita-nos 
esclarecer que não compete à CAIXA, na qualidade de mandatária da União em 
contratos de repasse, analisar editais de licitação. 

 
1.7.1 À CAIXA cabe a verificação do resultado do processo licitatório 
observando se o objeto contratado está contido no objeto de licitação e se a 
planilha orçamentária da proposta vencedora guarda compatibilidade com a 
inicialmente efetuada.” 
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Análise do Controle Interno 
 
A justificativa confirma a ocorrência da falha identificada. Tendo em vista que a 
Administração se encontra vinculada às normas e condições do edital, este deve ser 
elaborado de forma criteriosa, de forma a evitar que a utilização de padronizações venham a 
comprometer o resultado pretendido. Neste caso, contratou-se uma empresa sem a 
comprovação da sua aptidão técnica profissional para execução do serviço. 
 
Por sua vez, a justificativa da Caixa não apresentou elementos novos em relação ao fato 
identificado. 
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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 do gestor municipal. 


