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Este Relatório trata dos resultados dos exames 
realizados sobre 9 Ações de Governo 
executadas no município de Serra/ES. 
 
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 04/12/2014.  

Informações sobre indicadores 
socioeconômicos do município 
fiscalizado:  
 
 

Informações Socioeconômicas 
População: 409.267 
Índice de Pobreza: 30,60 
PIB per Capita: 29.305,32 
Eleitores: 222.031 
Área: 553 

 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 

MINISTERIO DA 
EDUCACAO 

Educação Básica 1 15.508.953,20 

TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DA EDUCACAO 1 15.508.953,20 
MINISTERIO DA 
INTEGRACAO 
NACIONAL 

GESTAO DE RISCOS E 
RESPOSTA A DESASTRES 

1 3.152.173,91 

Gestão de Riscos e Resposta a 
Desastres 

1 1.797.800,00 

TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DA INTEGRACAO 
NACIONAL 

2 4.949.973,91 

MINISTERIO DA 
SAUDE 

Assistência Ambulatorial e 
Hospitalar Especializada 

1 60.398.665,74 

TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DA SAUDE 1 60.398.665,74 
MINISTERIO DAS 
CIDADES 

Gestão da Política de 
Desenvolvimento Urbano 

2 5.490.847,27 

Urbanização, Regularização 
Fundiária e Integração de 

1 11.962.777,97 



 

 

Ministério Programa/Ação Fiscalizado Qt. Montante Fiscalizado 
por Programa/Ação 

Assentamentos Precários 
TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DAS CIDADES 3 17.453.625,24 
MINISTERIO DO 
ESPORTE 

Esporte e Lazer da Cidade 1 11.409.307,48 

TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DO ESPORTE 1 11.409.307,48 
MINISTERIO DOS 
TRANSPORTES 

Transporte Rodoviário 1 19.103.366,26 

TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DOS TRANSPORTES 1 19.103.366,26 
TOTALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 9 128.823.891,83 
 

Os executores dos recursos federais no âmbito municipal foram previamente informados 
sobre os fatos relatados, tendo se manifestado em 03 de outubro de 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 Serra/ES, no âmbito do 
programa de fiscalização de Grandes e Médios Municípios – GMM1 -, 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. 

1) Construção de Centro Municipais de Ensino Infantil - CMEIs, no âmbito do Programa 
Pró-Infância do FNDE. As obras foram iniciadas, entretanto, paralisações e morosidade na 
execução estão ocasionando atraso e despesas de reajustamento. Constatou-se a ocorrência 
de pagamentos por medições de serviços nas obras que, na prática, não foram executados 
pela empresa contratada. Concluiu-se que há riscos quanto à conclusão das obras, o que 
implica na impossibilidade de atendimento à população que necessita dos serviços dos 
CMEIs. 

2) Construção do parque turístico, cultural e esportivo Riviera. Após a contratação de 
empresa para a execução das obras, houve determinação da Prefeitura Municipal para a 
interrupção da construção da Arena Esportiva e Cultural Riviera, objeto do contrato. O 
contrato foi rescindido de forma unilateral com base no artigo 78, inciso II, da Lei 8.666/93. 
Desde então a obra encontra-se paralisada. 

3) Construção de unidades habitacionais, infraestrutura e realização de projeto social O 
objeto de origem era a construção de 271 UHB, bem como dos seguintes centros: CRAS, 



 

 

CAI e CEI. O primeiro contrato para execução das obras foi rescindido após a empresa 
comunicar não ter condições financeiras de continuar a obra. A partir da 2ª. licitação a 
Prefeitura optou por construir somente 109 UHB, sem a construção dos centros citados. 
 
4) Construção do Hospital Materno Infantil, com 120 leitos, sendo 60 leitos obstétricos de 
risco habitual e 60 leitos pediátricos. O edital da concorrência pública para contratação da 
empresa foi publicado em 31/10/2012. Entretanto, a ordem de serviço para início da 
execução da obra ocorreu em 29/04/2014. Até o encerramento desta fiscalização não havia 
medição para esta obra. Tal demora acarretou um retardamento de 15 meses para entrega de 
um hospital que contribuirá para uma melhor qualidade na saúde infantil. 

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. 

 



 

 

Ordem de Serviço: 201412474 
Município/UF: Serra/ES 
Órgão: MINISTERIO DA EDUCACAO 
Instrumento de Transferência: Não se Aplica  
Unidade Examinada: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 15.508.953,20 
Prejuízo: R$ 223.455,54 
 
1. Introdução 

 
A ação de fiscalização realizada no âmbito do Programa de Fiscalização de Grandes e 
Médios Municípios teve seus trabalhos de campo no período de 15/09/2014 a 31/10/2014, 
com o objetivo de verificar a aplicação dos recursos do programa 2030 - Educação Básica / 
12KU - Implantação de Escolas para Educação Infantil no município de Serra/ES. 
 
A ação orçamentária fiscalizada destina-se a contribuir para o desenvolvimento e a 
universalização do Ensino Básico mediante aporte de recursos destinados à implementação 
de projetos caracterizados por ações que visem priorizar a ampliação do atendimento, bem 
como a melhoria e a qualidade da aprendizagem nas escolas públicas. 

Do total de R$ 15.508.953,20 pactuados para serem repassados ao Município de Serra para a 
execução da referida ação orçamentária, R$ 2.849.916,21 foram objeto de verificação por 
meio da fiscalização do Termo de Compromisso PAC nº 202621-2012. 

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. Ausência de acompanhamento tempestivo da execução do Termo de 
Compromisso PAC 262012/2012 por parte do FNDE/MEC. Fragilidades na 
fiscalização. 
 
Fato 
 
O FNDE/MEC não atuou tempestivamente no acompanhamento da execução do Termo de 
Compromisso nº  PAC202621/2012, cujo valor pactuado de repasse totaliza R$ 
15.508.953,20. Em análise à documentação disponibilizada pela Prefeitura Municipal da 
Sera (PMS), não foram encontrados relatórios de fiscalização e/ou outros documentos que 
comprovem a atuação do FNDE/MEC. Tal situação mostra-se preocupante tendo em vista a 



 

 

ocorrência dos fatos mencionados em tópicos específicos deste relatório no tocante à 
existência de pagamentos por serviços não realizados durante a execução do contrato nº 
87/2012, o que caracteriza fragilidade no âmbito da fiscalização por parte da Prefeitura e 
também por parte do FNDE/MEC. 
As atividades de fiscalização das obras têm sido delegadas exclusivamente à PMS. A 
ausência de um órgão interveniente e de fiscalização, no âmbito federal, tem propiciado a 
ocorrência da citada fragilidade no acompanhamento. Dessa forma, torna-se necessário, por 
parte do MEC/FNDE avaliar a oportunidade e conveniência da inserção de um órgão 
interveniente (a título de exemplo citamos a Caixa Econômica Federal) que possa garantir a 
realização de uma fiscalização tempestiva e a promoção de glosas e correções necessárias, 
quando for o caso.  
  
##/Fato## 

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

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

Recomendações: 
Recomendação 1: Que o FNDE/MEC avalie a oportunidade e conveniência da contratação 
de um órgão ou entidade interveniente  para fins de atuar como agente fiscalizador das obras 
relativas ao Programa de Aceleração do Crescimento, em particular, quanto ao programa 
Pró-Infância. 
 
 
2.1.2. Pagamento de R$ 223.455,54 por serviços não realizados na obra do CMEI do 
bairro Morada de Laranjeiras. 
 
Fato 
 
Trata-se do Contrato nº 087/2013, firmado entre a Prefeitura Municipal da Serra (PMS) e a 
empresa PERC Construções e Incorporações Ltda EPP, cujo objeto consiste na construção 
do CMEI do bairro Morada de Laranjeiras, correspondente ao Lote II do procedimento 
licitatório Concorrência Pública nº 017/2012. 
No decorrer dos exames, várias impropriedades foram observadas no que se refere às 
medições e aos pagamentos realizados, quando confrontados com a execução física do 
empreendimento, conforme observa-se a seguir: 
 
1. Muro (item 01.04 da planilha de serviços do contrato nº 87/2012) 
Comprimento total do muro, de acordo com o projeto: 272 m. 
 
1.1. Escavação: Dos 272 metros de muro, 40 metros (relativos à parte frontal do mesmo, 
onde, pelo projeto, será construído o pórtico de entrada do CMEI) não foram escavados, ou 
seja, 14,71%. No entanto, por ocasião da 6ª medição (nov/2013), a escavação foi 
considerada 100% executada pela fiscalização da PMS e, posteriormente, integralmente 
paga. 



 

 

O mesmo percentual de inexecução pode ser aplicado para reaterro e concreto magro, que, a 
exemplo da escavação, foram considerados 100% executados e integralmente pagos nessa 
mesma medição. 
 
Muro – Quantitativos não Executados e Pagos pela PMS - Escavação/Reaterro/Concreto Magro 
Item Quantitativo (m3) 
01.04.01.01 - Escavação manual em material de 1a. categoria, até 
1.50 m de profundidade 

33,52 

01.04.01.02 - Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas 
de 20 cm 

28,12 

01.04.02.05 - Concreto magro 1:4:8 preparo manual 0,58 
 
1.2. Estrutura (sapatas, cintas, pilares e blocos canaleta): Da mesma forma que os itens 
citados anteriormente, a estrutura do muro foi considerada 100% executada e integralmente 
paga na 6ª medição. Entretanto, nas visitas “in loco” realizadas nos dias 17 e 30/10/2014, 
verificou-se que parte considerável da estrutura ainda não havia sido executada. Com base 
no projeto e no que foi constatado no local, chega-se ao seguinte quadro, que demonstra o 
quantitativo de serviço não executado: 
 
Muro – Quantitativos não Executados e Pagos pela PMS - Concreto Armado 
Item Concreto (m³) Forma (m²) Aço CA 50 (Kg) Aço CA 60 (Kg) 
Cinta C1 2,21 29,42 121,01 40,77 
Cinta C2 3,71 61,83 321,52 95,22 
Pilar PM = PM2 4,57 106,75 371,84 120,33 
Pilar/Sapata PM1/SM1 1,46 17,60 115,11 13,44 
Pilar P1 0,03 0,60 2,1 0,28 
Bloco Canaleta BC 0,36 - 26,17 - 

Total 12,34 216,20 957,75 270,04 
 
1.3. Impermeabilização: Da mesma forma, também por ocasião da 6ª medição, o item 
“Impermeabilização” foi considerado totalmente executado e integralmente pago pela PMS. 
Na visita à obra, verificou-se que o mesmo não se encontrava executado, conforme 
detalhado no quadro abaixo: 
 
Muro – Quantitativos não Executados e Pagos pela PMS - Impermeabilização 
Item Quantitativo (m²) 
01.04.03.01 - Impermeabilização  semi-flexível com tinta asfáltica 
e acrílica 267,22 
 
1.4. Alvenaria: Mais uma vez, na 6ª medição, as alvenarias dos itens 01.04.04.01 e 
01.04.04.02, nos totais de 462,80 m² e 9,68 m² respectivamente, foram  consideradas 100% 
executadas e integralmente pagas. Todavia, o que se encontrou na obra não confere com o 
que foi medido e pago. Apenas 52,28 m² de alvenaria haviam sido executados. 

 
Muro – Quantitativos não Executados e Pagos pela PMS - Alvenaria 
Item Quantitativo (m²) 
01.04.04.01 - Alvenaria de blocos de concreto vedação 9x19x39, 
espessura 9cm, assentados com argamassa, traço 1:0,5:11 
(Cimento, cal e areia) 410,52 
01.04.04.02 - Alvenaria de blocos de concreto vedação tipo 
canaleta 9x19x19cm, assentados com argamassa traço 1:0,25:4 
(cimento, cal e areia) 9,68 
 



 

 

1.5. Revestimento: Por ocasião da 7ª medição (dez/2013), verificamos a execução e o 
pagamento parcial de itens relativos ao revestimento do muro. Novamente, as informações 
não conferem com o verificado “in loco”, já que nada havia sido executado.  
 
Muro – Quantitativos não Executados e Pagos pela PMS - Revestimento 
Descrição do Item Quantitativo (m²) 
Chapisco em paredes traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, 
preparo mecânico 812,00 
Reboco paulista (massa única),  traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), 
espessura 2,0cm, preparo mecânico 812,00 
 
Posteriormente, por ocasião da 9ª medição (maio/2014), parte do que não havia sido 
executado, mas havia sido pago de alvenaria e tudo o que não havia sido executado, mas 
havia sido pago de revestimento foram abatidos da medição. Vale ressaltar que tal 
procedimento não elide o fato de ter havido, anteriormente, pagamento indevido por serviços 
não executados, inclusive com ateste efetuado pela fiscalização do contrato pela PMS. 
 
Muro – Decréscimo observado na 9ª medição 
Item Decréscimo (m²) 
01.04.04.01 - Alvenaria de blocos de concreto 
vedação 9x19x39, espessura 9cm, assentados com 
argamassa, traço 1:0,5:11 (Cimento, cal e areia) 

 
 

362,80 
01.04.05.01 - Chapisco em paredes traço 1:3 
(cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo 
mecânico 

 
812,00 

01.04.05.02 - Reboco paulista (massa única),  traço 
1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2,0cm, 
preparo mecânico 

 
 

812,00 
 
No entanto, na 11ª medição (jul/2014), foi planilhado um novo acréscimo em relação à 
alvenaria, conforme demonstrado a seguir: 
 
Muro – 11ª medição 
Item Acréscimo (m²) 
01.04.04.01 - Alvenaria de blocos de concreto 
vedação 9x19x39, espessura 9cm, assentados com 
argamassa, traço 1:0,5:11 (Cimento, cal e areia) 

 
 

250,00 
 
Sendo assim, no que se refere ao serviço de alvenaria pago sem ter sido executado: 
 
Muro – Alvenaria de blocos de concreto (Item 01.04.04.01) 
Evento Quantitativo (m²) 
Quantitativos não Executados e Pagos pela PMS (6ª medição) + 410,52 
Estorno (9ª medição) -  362,80 
Quantitativos não Executados e Pagos pela PMS (11ª medição) + 250,00 

Total 297,72 
 
Considerando o acima exposto, confeccionou-se a seguinte tabela com os quantitativos 
passíveis de glosa no que diz respeito à execução do muro: 
 
Muro - Quantitativos não Executados e Pagos pela PMS - Total 

Item Descrição Valor Unitário 
(R$) 

Quantitativo Pago 
e não Executado 

Valor a ser 
Glosado  

(R$) 

01.04.01.01 

Escavação manual em 
material de 1a. categoria, 
até 1.50 m de 18,13 

 
 
 

 
 
 



 

 

profundidade 33,52 m³ 607,72 

01.04.01.02 

Reaterro apiloado de 
cavas de fundação, em 
camadas de 20 cm 24,68 

 
 

28,12 m³ 

 
 

694,00 

01.04.02.01 

Forma plana para 
fundação em chapa 
resinada, e=12 mm 15,23 

 
 

216,20 m² 

 
 

3.292,73 

01.04.02.02 

Fornecimento, dobragem 
e colocação em fôrma, de 
armadura CA-50 A 
média, diâmetro de 6.3 a 
10.0 mm 

 
 
 
 

3,51 

 
 
 
 

957,75 Kg 

 
 
 
 

3.361,70 

01.04.02.03 

Fornecimento, dobragem 
e colocação em fôrma, de 
armadura CA-60 B fina, 
diâmetro de 4.0 a 7.0mm 3,51 

 
 
 

270,04 Kg 

 
 
 

947,84 

01.04.02.04 

Concreto estrutural 
Fck=25 Mpa, virado em 
betoneira, na obra 

 
252,31 

 
 

12,34 m³ 

 
 

3.113,51 

01.04.02.05 
Concreto magro 1:4:8 
preparo manual 209,19 

 
0,58 m³ 

 
121,33 

01.04.03.01 

Impermeabilização  
semi-flexível com tinta 
asfáltica e acrílica 4,52 

 
 

267,22 m² 

 
 

1.207,82 

01.04.04.01 

Alvenaria de blocos de 
concreto vedação 
9x19x39, espessura 9cm, 
assentados com 
argamassa, traço 1:0,5:11 
(Cimento, cal e areia) 21,03 297,72 m² 

 
 
 
 
 

6.261,05 

01.04.04.02 

Alvenaria de blocos de 
concreto vedação tipo 
canaleta 9x19x19cm, 
assentados com 
argamassa traço 1:0,25:4 
(cimento, cal e areia) 23,00 9,68 m² 

 
 
 
 
 

222,64 
Total 19.830,34 

 
 
 Fotos ilustrativas da inexecução do muro tiradas durante as visitas. 

  
Muro parcialmente executado, Serra (ES) 
17/10/2014 

Muro ainda não executado, Serra (ES) 
17/10/2014 

 



 

 

2. Lajes 
O projeto estrutural original do CMEI previa a execução de lajes pré-fabricadas nos 
seguintes quantitativos: 
 
Lajes pré-fabricadas (fornecimento, montagem e escoramento): 1.036 m²; 
Armadura complementar: 3.423 Kg; 
Concreto 25 Mpa: 47,90 m³. 
 
Por ocasião da 6ª medição (nov/2013), os itens acima foram considerados 100% executados 
e integralmente pagos, segundo ateste de medição efetuado pela PMS. Ressaltamos que, 
embora a medição do item “Armadura complementar” tenha totalizado 1.989,36 Kg, o saldo 
do item foi zerado, indicando sua integral execução. 
 
Entretanto, em 25/03/2014, foi assinado o 2º Termo Aditivo ao Contrato em questão, cujo 
objeto consistiu no replanilhamento de itens com acréscimo de R$ 71.119,42 ao valor 
original do mesmo.  
 
Dentre os itens que deram causa ao replanilhamento, vale destacar a troca da solução de laje 
pré-fabricada, adotada no projeto padrão do FNDE, pela de laje maciça. Tal fato evidencia 
que a laje pré-fabricada, integralmente paga, não chegou a ser construída. Reforça esta 
evidência, o fato de que na 9ª medição (maio/2014) o valor relativo ao item “lajes pré-
fabricadas” foi integralmente abatido do valor a ser pago, ao mesmo tempo em que foram 
inseridos novos quantitativos (concreto e formas) relativos à execução da laje maciça. Esses 
novos quantitativos foram integralmente pagos na 9ª medição e na 10ª medição (jun/2014). 
Entretanto, em visita à obra, nos dias 17 e 30/10/2014, verificou-se que os blocos de 
administração e de serviço ainda não tinham suas lajes executadas, o que representa um 
percentual de 34,78% de laje maciça paga sem a respectiva execução. Ressaltamos que não 
foi localizado no processo nenhum documento que demonstre que a modificação tenha sido 
submetida à aprovação do FNDE. 
 
Laje Pré-fabricada (Item 03.02.130) – Quantitativos não Executados e Pagos pela PMS. 
Descrição Unidade Quantitativo Valor Unit. Valor 
Lajes Pré Fabricadas: fornecimento, 
montagem e escoramento 

 
m² 

 
1.036 

 
49,37 51.147,32* 

Armadura Complementar Kg 1.989,36 5,02 9.986,59 
Concreto 25 Mpa m³ 47,90 360,44 17.265,08 
*Valor posteriormente abatido dos pagamentos realizados por ocasião da 9ª medição 
 
Vale frisar que os valores relativos à armadura complementar e ao concreto 25Mpa, 
diferentemente do que ocorreu com o valor do item “lajes pré-fabricadas”, não foram 
abatidos de nenhuma das medições posteriores. 
 
Laje Maciça – Quantitativos Adicionados à Planilha de Medição (Replanilhamento) 
Item Unidade Quantitativo Valor Unit. Valor 
03.02.130 e 03.01.01.01 - Forma chapas de 
madeira compensada resinada, de 12 mm de 
espessura, levando-se em conta a utilização 3 
vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 
2.5 x 10.0 cm (incl. material, montagem, 
escoramento com pontaletes 8x8cm e desf.) 

 
 
 
 
 

m² 

 
 
 
 
 

962,31 

 
 
 
 
 

56,61 

 
 
 
 
 

54.476,37 
03.01.01.02 - Concreto 25 Mpa m³ 64,86 360,44 23.378,14 

Total 77.854,51 
 



 

 

Laje Maciça – Quantitativos não Executados e Pagos pela PMS (Replanilhamento)  
Item Unidade Quantitativo Valor Unit. Valor 
03.02.130 e 03.01.01.01 - Forma chapas de 
madeira compensada resinada, de 12 mm de 
espessura, levando-se em conta a utilização 3 
vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 
2.5 x 10.0 cm (incl. material, montagem, 
escoramento com pontaletes 8x8cm e desf.) 

 
 
 
 
 

m² 

 
 
 
 
 

334,69* 

 
 
 
 
 

56,61 

 
 
 
 
 

18.946,80 
03.01.01.02 - Concreto 25 Mpa m³ 22,56* 360,44 8.131,53 

Total 27.078,33 
*Aplicação do percentual de 34,78% aplicado sobre o quantitativo adicionado à Planilha de Medição, 
proporcional à porcentagem de inexecução do item concreto para os blocos de administração e de serviços. 
 
Somando-se os valores do que foi pago e não executado das lajes pré-fabricada e maciça, 
temos o seguinte quadro com o valor total passível de glosa: 
 
Lajes (Pré-fabricada e Maciça) – Quantitativos não Executados e Pagos pela PMS - Total 
Item Unidade Quantitativo Valor Unit. Valor 
03.02.130 - Armadura Complementar Kg 3.423 5,02 9.986,59 
03.02.130 - Concreto 25 Mpa m³ 47,90 360,44 17.265,08 
03.02.130 e 03.01.01.01 - Forma chapas de 
madeira compensada resinada, de 12 mm de 
espessura, levando-se em conta a utilização 3 
vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 
2.5 x 10.0 cm (incl. material, montagem, 
escoramento com pontaletes 8x8cm e desf.) 

 
 
 
 
 

m² 

 
 
 
 
 

334,69 

 
 
 
 
 

56,61 

 
 
 
 
 

18.946,80 
03.01.01.02 - Concreto 25 Mpa m³ 22,56 360,44 8.131,53 

Total 54.330,00 
 
3. Pilares 
 
O projeto estrutural original previa a execução de pilares nos seguintes quantitativos: 
 
Formas: 631,70 m²; 
Armadura: 3.917,10 Kg; 
Concreto 25 Mpa: 36,00 m³. 
 
Por ocasião da 6ª medição (nov/2013) os itens acima foram considerados 100% executados e 
integralmente pagos, segundo ateste de medição efetuado pela PMS.  
 
Com o advento do 2º Termo Aditivo, em 25/03/2014,  já citado anteriormente, houve um 
aditamento de 483,95 m² de formas para a execução dos pilares. Não há justificativa que 
demonstre a necessidade de formas para um elemento estrutural que, conforme atestes da 
PMS, já estaria pronto. Ressalte-se que essa quantidade aditada havia sido considerada 
100% executada, atestada e paga pela PMS já em janeiro de 2014, por ocasião da 8ª 
medição, ou seja, antes mesmo da formalização do Termo Aditivo.  
 
Além dessas inconsistências apontadas, em visita à obra nos dias 17 e 30/10/2014 verificou-
se que os pilares relativos ao bloco de administração, à área de pátio coberto e refeitório e à 
passagem coberta que separa o anfiteatro do parquinho não estavam executados. No bloco 
de administração a inexecução é total, enquanto que na área de pátio coberto e refeitório e na 
passagem coberta já se procedeu à colocação das ferragens para a armadura, mas nada foi 
executado no que diz respeito aos itens “concreto” e “forma”. 
 
Pilares (Item 03.02.110) – Quantitativos não Executados e Pagos pela PMS. 



 

 

Descrição Unidade Quantitativo Valor 
Unitário 

Valor 

Formas m² 151,10* 21,75 3.286,42 
Armadura Kg 384,27** 5,02 1.929,04 
Concreto 25 Mpa m³ 8,61*** 360,44 3.103,39 
*Aplicação do percentual de 23,92% sobre o quantitativo original do projeto estrutural, relativo à proporção de 
inexecução do item concreto (bloco de administração, área de pátio coberto e refeitório e passagem coberta) 
em relação ao todo. 
** Aplicação do percentual de 9,81% sobre o quantitativo original, relativo à proporção de inexecução do item 
concreto (bloco de administração) em relação ao todo. 
*** Referente ao concreto não utilizado nos pilares não executados no bloco de administração, na área do pátio 
coberto e refeitório e na passagem coberta que separa o anfiteatro do parquinho. 
 
 
Pilares – Quantitativos Adicionados à Planilha de Medição (Replanilhamento) 
Item Unidade Quantitativo Valor 

Unitário 
Valor 

03.02.110 - Aditivo de forma para pilares 
superestrutura 

 
m² 

 
483,95 

 
21,75 

 
10.525,91 

 
Pilares – Quantitativos não Executados e Pagos pela PMS (Replanilhamento)  
Item Unidade Quantitativo Valor 

Unitário 
Valor 

03.02.110 - Aditivo de forma para pilares 
superestrutura 

 
m² 

 
115,76* 

 
21,75 

 
2.517,78 

*Aplicação do percentual de 23,92% sobre o quantitativo adicionado à Planilha de Medição, proporcional à 
porcentagem de inexecução do item concreto tendo como base o bloco de administração, a área de pátio 
coberto e refeitório e a passagem coberta. 
 
A tabela a seguir totaliza os quantitativos pagos, mas não executados, referentes aos pilares. 
 
Pilares – Quantitativos não Executados e Pagos pela PMS - Total 
Item Unidade Quantitativo Valor 

Unitário 
Valor (R$) 

03.02.110 - Formas m² 151,10 21,75 3.286,42 
03.02.110 - Armadura Kg 384,27 5,02 1.929,04 
03.02.110 - Concreto 25 Mpa m³ 8,61 360,44 3.103,39 
03.02.110 - Aditivo de forma para pilares 
superestrutura 

m² 115,76 21,75 2.517,78 

Total   10.836,63 
 
 
4. Vigas 
 
O projeto estrutural original previa a execução de vigas (vigas baldrame e vigas da 
cobertura) nos seguintes quantitativos (planilha contratada): 
 
Formas: 1.803,20 m²; 
Armadura: 6.098,63 Kg; 
Concreto 25 Mpa: 112,67 m³. 
 
Esses quantitativos totalizavam R$ 110.445,49. 
 
Por ocasião da 6ª medição (nov/2013), os itens acima foram considerados 100% executados 
e integralmente pagos, segundo ateste de medição efetuado pela PMS.  
 



 

 

Entretanto, por ocasião da 8ª medição (jan/2014), houve mensuração adicional de 2.504,67 
m² de formas, 4.767,90 Kg de armaduras e 5,33 m³ de concreto para a execução das vigas, 
totalizando R$ 80.332,58, devidamente atestados e pagos pela PMS. Em 25/03/2014, foi 
firmado o 2º Termo Aditivo acrescentando dois novos subitens ao item relativo a vigas. São 
eles: 
 
Escoramento para vigas: 668,71 m²; 
Concreto magro de 1:4:8 preparo manual: 5,33 m³. 
 
Esses novos subitens totalizaram R$ 24.466,33. 
 
Na 9ª medição (maio/2014), os quantitativos adicionados na 8ª medição relativos a armadura 
e concreto foram integralmente abatidos e o quantitativo relativo a forma teve um 
abatimento de 910 m². Sendo assim, foram “devolvidos”, frise-se, de algo que já estaria 
executado, R$ 45.648,51. Desta forma o valor efetivamente adicionado é de R$ 34.684,07. 
Este valor é o resultado da mensuração adicional na 8ª medição (R$ 80.332,58) menos o 
quantitativo abatido conforme verificado na 9ª medição. 
Por outro lado, os R$ 24.466,33, relativos aos subitens aditados no 2º Termo Aditivo, foram 
integralmente atestados e pagos pela PMS. 
 
A tabela abaixo retrata o histórico das despesas com o item “03.02.120 – Vigas”: 
 
Item 03.02.120 – Vigas - Despesas 
Cronologia Valor (R$) 
2ª medição 6.983,46 
3ª medição 59.350,00 
5ª medição 11.636,96 
6ª medição 32.475,08 
8ª medição – Acréscimo 80.332,58 
9ª medição – Acréscimo (Replanilhamento) 24.466,33 
9ª medição - Decréscimo (-) 45.648,51 

Despesa total 169.595,89 
 
Em visita à obra, nos dias 17 e 30/10/2014, embora já integralmente pagas, verificou-se a 
inexecução das vigas no bloco de administração, no bloco de serviço, na área de pátio 
coberto e refeitório e na passagem coberta que liga o anfiteatro ao parquinho.  
No bloco de administração a inexecução é total.  
No bloco de serviços, as vigas baldrame foram executadas, enquanto que as vigas da 
cobertura se encontram totalmente sem execução.  
Na área de pátio coberto e refeitório, e na passagem coberta, apenas as ferragens para a 
armadura das vigas baldrame foram colocadas, enquanto que as vigas da cobertura se 
encontram totalmente sem execução.  
Fazendo um cálculo estimativo do volume de concreto não executado, chega-se a um 
percentual de inexecução das vigas de 45,54%. Aplicou-se esse percentual aos subitens 
“Concreto 25 Mpa” e “Formas”. Descontando o percentual das ferragens colocadas na área 
destinada ao pátio coberto e refeitório e na passagem coberta, encontra-se um percentual de 
inexecução de 33,49% para o subitem “Armadura”.  Com base nesses cálculos, temos um 
montante estimado de R$ 62.402,87 (sessenta e dois mil quatrocentos e dois reais e oitenta e 
sete centavos) pagos sem a devida contraprestação de serviços, conforme demonstrado na 
tabela a seguir: 
 
Vigas – Quantitativos não Executados e Pagos pela PMS - Total 



 

 

Item** Unidade Quant. Valor 
Unitário 

Valor 
pago (R$) 

Inexecução 
(%) 

Valor 
pago sem 
execução 

(R$) 
03.02.120 - Formas m² 3.397,87* 21,75 73.903,67 45,54 33.655,73 
03.02.120 - Armadura Kg 6.098,63 5,02 30.615,12 33,49 10.253,00 
03.02.120 - Concreto 
25 Mpa 

m³ 112,67 360,44 40.610,77 45,54 18.494,14 

Total 62.402,87 
*Este é o resultado do quantitativo  original (QO) acrescido ao quantitativo da 8ª medição (8ª md), subtraído o 
quantitativo da 9ª medição (9ª md). ( QO + 8ª md – 9ª md = 1.803,20 + 2.504,67 – 910 = 3.397,87). 
**Os itens “Escoramento para vigas” e “Concreto magro de 1:4:8 preparo manual”, inseridos por ocasião do 
replanilhamento, não foram considerados em vista da inviabilidade de mensuração do percentual de 
inexecução. 
 
Na sequência, fotos ilustrativas da inexecução das lajes, dos pilares e das vigas, tiradas 
durante as visitas: 

  
Pilares e vigas, Serra (ES), 17/10/2014 Pilares e vigas não executados, Serra (ES) 

17/10/2014 
 
 
A seguir, foto do local onde, segundo o projeto, estaria localizado o bloco de administração: 
 

 
 
Local do bloco de administração, Serra (ES), 17/10/2014 



 

 

5. Sapatas 
 
O projeto estrutural original previa a execução de sapatas nos seguintes quantitativos 
(planilha contratada): 
 
Concreto: 54,00 m³; 
Aço: 760,00 Kg; 
Escavação: 170,00 m³. 
 
Esses quantitativos totalizavam R$ 37.123,76. 
 
Por ocasião da 6ª medição (nov/2013), os itens acima foram considerados 100% executados 
e integralmente pagos, segundo ateste de medição efetuado pela PMS.  
 
Entretanto, por ocasião da 8ª medição (jan/2014), houve apropriação adicional de 452,47 m³ 
de escavação, totalizando R$ 36.849,16, devidamente atestados e pagos pela PMS. Em 
25/03/2014, foi firmado o 2º Termo Aditivo acrescentando dois novos subitens ao item 
relativo a sapatas. São eles: 
 
Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm: 416,19 m³; 
Concreto magro 1:4:8 preparo manual: 5,54 m³. 
 
Esses dois novos subitens totalizaram R$ 11.430,48. 
 
Além desses novos itens, o replanilhamento vislumbrou os 452,47 m³ de escavação 
adicional evidenciada na 8ª medição. 
 
Na 9ª medição (maio/2014), houve um abatimento de 28,70 Kg de aço, que totalizaram R$ 
144,07 de “devolução”. Por outro lado, os R$ 11.430,48, relativos aos subitens aditados no 
2º Termo Aditivo, foram integralmente atestados e pagos pela PMS. 
 
A tabela a seguir retrata o histórico das despesas com o item “03.01.420 – Fundações - 
Sapatas”: 
 
Item 03.01.420 – Fundações/Sapatas - Despesas 
Cronologia Valor (R$) 
1ª medição 15.752,40 
2ª medição 8.865,91 
3ª medição 10.324,79 
6ª medição 2.180,66 
8ª medição – Acréscimo 36.849,16 
9ª medição – Acréscimo (Replanilhamento) 11.430,48 
9ª medição -  Decréscimo (-) 144,07 

Despesa total 85.259,33 
 
Em visita à obra, nos dias 17 e 30/10/2014, embora já integralmente pagas, verificou-se a 
inexecução total das fundações do bloco de administração. 
 
De acordo com a análise do projeto estrutural das sapatas, chegou-se aos seguintes 
quantitativos não executados, mas pagos pela PMS: 
 
 



 

 

Sapatas – Quantitativos não Executados e Pagos pela PMS - Total  
Item Unidade Quant. Valor Unit. 

(R$) 
Valor 
pago  

Quant. não 
Executado 

Valor pago 
sem execução 
(R$) 

03.01.420 - 
Concreto  m³ 

 
54,00 360,44 

 
19.463,76 

 
6,81* 

 
2.454,59 

03.01.420 - Aço kg 731,30# 5,02 3.671,12 92,22 * 462,94 
03.01.420 - 
Escavação m³ 

 
622,47## 81,44 

 
50.693,95 

 
94,93 ** 

 
7.731,10 

03.01.420 - 
Reaterro 
apiloado de 
cavas de 
fundação, em 
camadas de 20 
cm m³ 

 
 
 
 
 
 

416,19### 24,68 

 
 
 
 
 
 

10.271,56 

 
 

 
 
 
 
63,47 ** 

 
 
 
 
 
 

1.566,44 
03.01.420 - 
Concreto magro 
1:4:8 preparo 
manual m³ 

 
 
 

5,54### 209,19 

 
 

 
1.158,91 

 
 
 

0,70 * 

 
 
 

146,43 
Total 85.259,33  12.361,50 
# Quantitativo original de aço menos quantitativo abatido na 9ª medição ( 760 – 28,70 = 731,30); 
## Quantitativo original de escavação acrescentado ao quantitativo adicionado na 8ª medição, confirmado no 2º 
Termo Aditivo ( 170 + 452,47 = 622,47); 
### Quantitativos extraídos do 2º Termo Aditivo; 
*Aplicação do percentual de 12,61% proporcional à porcentagem de inexecução do item concreto, aço e 
concreto magro tendo como base o bloco de administração, conforme projeto estrutural do FNDE; 
**Aplicação do percentual de 15,25% proporcional à porcentagem de inexecução do item escavação tendo 
como base o bloco de administração, conforme projeto estrutural do FNDE. 
 
 
6. Caixas d’água 
 
O projeto estrutural original previa a execução de estruturas para caixas d’água nos 
seguintes quantitativos (planilha contratada): 
 
Formas: 370,90 m²; 
Armadura: 6.724,20 Kg; 
Concreto 25 Mpa: 35,90 m³. 
 
Esses quantitativos totalizavam R$ 54.762,36. 
 
Por ocasião da 7ª medição (dez/2013) os itens acima foram considerados 100% executados e 
integralmente pagos, segundo ateste de medição efetuado pela PMS. 
 
Na 9ª medição (mai/2014), foi adicionado o item “Escoramento para vigas e lajes de 
superestrutura”, conforme replanilhamento, no quantitativo de 255,78 m² e valor total de R$ 
8.931,84, integralmente atestados e pagos pela PMS. 
 
Entretanto, em visita à obra, nos dias 17 e 30/10/2014, verificou-se que essas estruturas 
ainda não tinham tido a sua execução iniciada, implicando num pagamento de R$ 63.694,20, 
sem que os serviços tenham sido executados. 
 
 
 
 



 

 

Caixas d’água – Quantitativos não Executados e Pagos pela PMS - Total 
Item Quantitativo Valor Unit. Valor pago sem 

execução (R$) 
Formas 370,90 21,75 8.067,08 
Armadura 6.724,20 5,02 33.755,48 
Concreto 25 Mpa 35,90 360,44 12.939,80 
Escoramento para vigas e lajes de superestrutura  255,78 34,92 8.931,84 

Total 63.694,20 
 
 
 
Conclusão: 
Resumo de valores a serem glosados quanto a: 
 
Muro, Lajes, Pilares, Vigas, Sapatas e Caixas d’água 
 
Realizando o somatório dos valores relativos à inexecução dos itens apontados, chegamos a 
um valor de R$ 223.455,54 sujeitos a glosa, conforme detalhamento no quadro abaixo: 
 
Quantitativos não Executados e Pagos pela PMS - Total 
Item Valor pago sem 

execução (R$) 
01.04.01.01, 01.04.01.02, 01.04.02.01, 01.04.02.02, 01.04.02.03, 01.04.02.04, 
01.04.02.05, 01.04.03.01, 01.04.04.01 e 01.04.04.02 - Muro 

19.830,34 

03.02.130, 03.01.01.01 e 03.01.01.02 - Lajes 54.330,00 
03.02.110 - Pilares 10.836,63 
03.02.120 - Vigas 62.402,87 
03.01.420 - Sapatas 12.361,50 
03.02.170 – Caixas d’água 63.694,20 

Total 223.455,54 
 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Encaminhado o Relatório Preliminar nº 005 (complementar) à PMS para conhecimento do 
fato e oportunidade de manifestação, esta o fez da seguinte forma: 
 
“Em resposta à CI nº 257/2014, com base no contrato citado, e pela fiscalização vigente em 
relatório preliminar, tomado com base em visitas da fiscalização do CGU “inloco”, 
esclarecemos, entretanto que tendo como Projeto Padrão do Governo Federal através do 
FNDE, tendo à suma necessidade de adequações e compatibilização do projeto à 
implantação da Obra, e como frisado no tópico 1 (Pagamentos por serviços não 
realizados), houve-se a necessidade para andamento dos serviços em paralelo ao 
cronograma física-financeiro a adequação de pagamentos ao financeiro executado. 
Tomando também como exemplo citado em tópico 3 (Atrasos na execução da obra oneram 
gastos com pagamentos de reajustamentos e promovem falta de atendimento à população), 
de forma a dirimir impactos financeiros, visando atender a população, para que a mesma 
venha usufruir da utilização das creches, que alguns serviços foram medidos para 
compensação de déficit de quantitativos em planilha contratual, sendo em paralelo 
elaborado aditivo contratual, para equalizar as divergências físicas da obra. 
Vale ressaltar que a terraplanagem da obra possuía um déficit em quantitativo equivalente 
a R$160.095,67, serviço este executado e em com replanilhamento em andamento, a fim de 
regularizar saldo de contrato. Da mesma forma as fundações e estruturas das sapatas, 



 

 

serviços estes também já executados, existiu a necessidade de adequação de saldo de 
quantidade, totalizando um valor equivalente à R$79.017,71. Sendo as somatórias destes 
quantitativos de R$239.113,68 e o valor de glosa apresentado pelo CGU de R$223.709,91, 
fica clara as medidas para resolução da questão, tendo a este replanilhamento de valores 
citados em processamento, a fim de normalizar o contrato sem oneração aos cofres 
públicos.” (sic) 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Conforme a justificativa apresentada, verifica-se que a Prefeitura Municipal da Serra 
reconhece a realização de medições e pagamentos por serviços não executados. A 
explicação dada para tal seria uma compensação financeira pela execução de fundações e de 
serviços de terraplenagem com quantitativos superiores aos contratados. Entretanto, os 
processos de medição analisados não fazem qualquer menção a este fato. Da mesma forma, 
o replanilhamento que foi objeto do 2º Termo Aditivo, de 25/03/2014, portanto, posterior à 
data em que teria ocorrido a execução desses serviços de terraplenagem e fundações, não 
vislumbra qualquer adequação nos quantitativos dos mesmos. 
Diante do exposto, a justificativa apresentada não foi acatada, assim como entende-se que 
não há motivação para um novo replanilhamento abrangendo serviços de terraplenagem e 
fundações. Cabe reforçar que tal prática não se coaduna com os princípios da administração 
pública, uma vez que, ao se atestar a realização e se autorizar o pagamento de um serviço 
sem que este tenha sido efetivamente realizado, o agente público fere o artigo 62 da lei nº 
4.320, de 17/03/1964, que estabelece o seguinte: 
 
“Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular 
liquidação.”. 
 
Ressaltamos que a PMS não se manifestou quanto à necessidade de abertura de processo 
administrativo disciplinar para a apuração da responsabilidade pelas falhas e ilícitos 
administrativos cometidos e quanto à notificação da empresa com vistas à glosa dos valores 
pagos sem a devida contraprestação. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: O FNDE/MEC deve exigir da Prefeitura Municipal da Serra a 
demonstração da execução dos serviços pagos e emitir parecer conclusivo quanto à 
adequação dos serviços executados, tendo em vista o projeto contratado No caso de se 
persistir a inexecução dos serviços, o FNDE/MEC deve instaurar o devido processo de 
Tomada de Contas Especial. 
 
 
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 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%204.320-1964?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%204.320-1964?OpenDocument


 

 

pastas ministeriais. Esta Controladoria não realizará o monitoramento isolado das 
providências saneadoras relacionadas a estas constatações. 

2.2.1. Informações básicas do Termo de Compromisso 
 
Fato 
 
O objeto do exame é o Termo de Compromisso (TC) PAC2 02621/2012 pactuado entre o 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação/Ministério da Educação - FNDE/MEC - e 
a Prefeitura Municipal da Serra/ES, validado eletronicamente pelo prefeito em 04/06/2012. 
O Termo tem como objetivo central a construção de 13 Centros Municipais de Educação 
Infantil – CMEIs. O valor pactuado alcança o montante de R$ 15.508.953,20.  

Para realizar o objeto do TC, a prefeitura deflagrou 3 processos licitatórios em 
dezembro/2012 – Concorrências Públicas nºs 16, 17 e 18/2012.  

O escopo deste relatório são os contratos nºs 87 e 89/2012, ambos resultantes da 
Concorrência Pública nº 17/2012. O primeiro contrato, no valor de R$ 1.837.700,00, refere-
se à obra do CMEI do bairro Morada de Laranjeiras (Lote II). O segundo, no valor de R$ 
2.048.796,48, refere-se à obra do CMEI do bairro Lagoa de Jacaraípe (lote V). Essa 
Concorrência foi dividida em 5 lotes e os valores oriundos da União somam R$ 
7.099.749,06. Segue abaixo planilha com dados relevantes: 

Resumo das licitações e contratos firmados: 

Concorrência 
Pública 

Lote CMEI Valor do 
Contrato 

Contrato Repasse 
pactuado (R$) 

1 - CP 16/2012 I  Central Carapina 2.001.204,30 091/2013 1.449.999,57 
2 - CP 16/2012 II  Novo Porto Canoa 1.916.444,14 094/2013 1.399.916,64 
3 - CP 16/2012 III  Parque das Gaivotas 1.998.000,00 093/2013 1.399.916,64 
4 - CP 16/2012 IV  José de Anchieta II 1.731.736,62 090/2013 1.449.999,57 
5 - CP 17/2012 I  Colina de Laranjeiras 1.779.241,33 088/2013 1.399.916,64 
6 - CP 17/2012 II  Morada de Laranjeiras 1.837.700,00 087/2013 1.399.916,64 
7 - CP 17/2012 III  Nova Carapina 1.977.984,91 095/2013 1.399.916,64 
8 - CP 17/2012 IV Jardim Carapina 1.915.858,89 092/2013 1.449.999,57 
9 - CP 17/2012 V Lagoa Jacaraípe 2.048.796,48 089/2013 1.449.999,57 

10 - CP 18/2012 I 
Residencial Centro da 
Serra 1.086.918,03 096/2013 

 
677.342,93 

11 - CP 18/2012 II 
CMEI Cidade Continental 
Setor Ásia 1.283.596,00 097/2013 

 
677.342,93 

12 - CP 18/2012 III CMEI Costa Bela 1.287.575,00 098/2013 677.342,93 
13 - CP 18/2012 IV CMEI José de Anchieta IV 1.053.540,00 099/2013 677.342,93 
Total 21.918.595,70  15.508.953,20 
  
##/Fato## 

2.2.2. Atraso na execução dos contratos 
 
Fato 
 

Trata-se de análise documental da Concorrência Pública nº 017/2012, inserida nos autos 
dos processos n.ºs 12412/2012, 12410/2012, 12403/2012, 12402/2012 e 12407/2012. Os 
recursos são oriundos do Programa- Educação Básica, Ação-Implantação de Escolas para 



 

 

Educação Infantil, Termo de Compromisso - PAC2 02621/2012, pactuado entre o 
município da Serra/ES e o FNDE/MEC, no valor de R$ 15.508.953,20. O aviso do edital 
dessa concorrência   foi publicado no Diário Oficial dos Poderes do Estado do Espírito 
Santo em 01/11/2012, informando que a data de abertura do certame seria no dia 
12/12/2012. O objeto foi a contratação de empresas para execução das obras de construção 
dos CMEIs nos bairros: Colina de Laranjeiras, Morada de Laranjeiras, Nova Carapina II, 
Jardim Carapina e Lagoa de Jacaraípe. A planilha abaixo descreve os respectivos 
ganhadores e o número dos contratos: 

Descrição dos lotes e empresas vencedoras: 

Lote / 
empresa vencedora 

Nº do contrato e 
data da assinatura 

Folhas do 
processo Valor (R$) 

Lote I: CMEI Colina de Laranjeiras 
/Milano Construções e Serviços Ltda. 

Contrato 88/2013 
10/05/2013 

3397 a 3410 1.779.241,33 

Lote II: CMEI Morada de Laranjeiras / 
Perc Construções e incorporação Ltda. 

Contrato 87/2013 
10/05/2013 

 3383 a 3396 1.837.700,00 

Lote III: CMEI Nova Carapina II / 
Potens Engenharia Construções e Serviços 
Ltda. 

Contrato  95/2013 
10/05/2013 

3425 a 3438 1.977.984,91 

Lote IV: CMEI Jardim Carapina / 
Construtora e Incorporadora Araguaia 
Ltda. 

 Contrato  92/2013 
27/05/2013 

 3477 a 3499 1.915.858,89 

Lote V: CMEI Lagoa de Jacaraípe/ 
Perc Construções e incorporações Ltda 
  

Contrato  89/2013 
10/05/2013 

3411 a 3424 2.048.796,48 

  
Total 

 
9.559.581,61 

Fonte: autos dos processos  nº 12412/2012, 12410/2012, 12403/2012, 12402/2012 e 12407/2012. 

A análise documental revelou que há significativos atrasos na execução das obras dos 5 lotes 
citados acima. Os contratos foram assinados no mês de maio de 2013. A Cláusula Quinta 
dos respectivos contratos estipula o prazo de 9 meses para a execução da obra, no entanto, 
até o mês de outubro de 2014, passados 18 meses, aproximadamente 35% das obras foram 
executadas. Não foi identificada nos autos do processo justificativa que desse suporte à 
paralisação. 

O PPA Plano plurianual 2010-2013, Unidade Orçamentária 11.01 – SEDU, do município da 
Serra/ES, previa a construção de 4 escolas apenas no ano de 2013, no entanto, até outubro de 
2014, nenhuma  delas havia sido concluída e com o agravante de ter apenas  35% da obra 
executada em cada uma. 

O atraso injustificado na execução do contrato sujeita a empresa à multa de mora, conforme 
a Cláusula Nona dos respectivos contratos. Essa multa não impede que a administração 
rescinda unilateralmente o contrato e aplique outras sanções previstas no art. 87 da Lei nº 
8.666/1993. Abaixo algumas fotos das obras, obtidas em visita in loco:  



 

 

  

Obra CMEI Lagoa de Jacaraípe Obra CMEI Lagoa de Jacaraípe 
 

  
Obra CMEI Morada de Laranjeiras Obra CMEI Morada de Laranjeiras 
 

É importante mencionar que a prefeitura ordenou por um período a suspensão das obras,  o 
que em média significou 66 dias de paralisação. Segue abaixo uma planilha contendo os dias 
paralisados: 

 

 

 

 

 



 

 

Resumo das ordens de paralisação 

Ordem de paralisação Folha Data Tempo de 
paralisação 

1ª ordem de paralisação 
da Obra, contrato 
095/2013, Potens Eng. 
Const. Serv. Ltda. 

3506  
10/06/2013 

 

 
 
       56 dias 

1ª ordem de reinício dos 
serviços, contrato 
095/2013. 

3509  
05/08/2013 

2ª Ordem de paralisação 
da Obra, contrato 
095/2013, 
Potens Eng. Const. Serv. 
Ltda. 

3648  
21/02/2014 

 
 

        42 dias 

2ª ordem de reinício dos 
serviços, contrato 
095/2013. 
 

3651  
03/04/2014 

Ordem de paralisação da 
Obra, contrato 092/2013, 
Const. Inc. Araguaia 
Ltda. 

3520  
10/10/2013 

 

 
 
           - 

Ordem de reinício dos 
serviços, contrato 
092/2013, Const. Inc. 
Araguaia Ltda.  

 
 
- 

 
Não identificada 

Ordem de paralisação da 
Obra, contrato 088/2013, 
Milano Const. Serv. 
Ltda. 

3536  
13/12/2013 

 

 
 
        64 dias 

Ordem de reinício dos 
serviços, contrato 
088/2013, 
Milano Const. Serv. 
Ltda. 

3618  
14/02/2014 

Ordem de paralisação da 
Obra, contrato 087/2013 
Perc Construções e 
Incorporações Ltda. 
 

3646 31/01/2014. Por necessidade 
de elaboração do Termo 
Aditivo de revisão da planilha 
de medições.  

 
 
 

95 dias 

Ordem de reinício dos 
serviços, contrato 
087/2013. 

3653  
05/05/2014 

Ordem de paralisação da 
Obra, contrato 089/2013 
Perc Const. Incorp. Ltda 

3647 31/01/2014.  Por necessidade 
de elaboração do Termo 
Aditivo de de revisão da 
planilha de medições. 

 
 
 

64 dias 



 

 

Ordem de reinício dos 
serviços, contrato 
089/2013. 
 

3652  
04/04/2014 

 
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por intermédio do Ofício SEDU (Secretaria de Educação) nº 902/2014 de 14 de novembro 
da 2014, a Prefeitura Municipal da Serra/ES emitiu manifestação sobre o atraso da execução 
das obras, reproduzida na íntegra a seguir: 
 

“Neste item, o relatório aponta que “a análise documental revelou que há significativos 
atrasos das obras dos 5 lotes” (pag 3). Informamos que no mês de abril do ano corrente, a 
SEDU solicitou ao FNDE reprogramação de prazo de todas as 13 obras objeto do Termo de 
Compromisso supracitado e que esta solicitação foi deferida pelo FNDE (ver cópias de 
EMENTAS). Da mesma forma, os contratos também tiveram os seus prazos dilatados por 
meio de aditivos (ver cópias de ADITIVOS). 

O Município já vem dialogando com o FNDE sobre o ritmo destas obras e tem dado ciência 
ao mesmo (ver cópia) do Of. SEDU Nº 0356/2014) que: dificuldade orçamentárias e 
financeiras em função da não evolução da receita municipal, conforme previsto no 
orçamente; reavaliação de terrenos e necessidade de realizar estaqueamento não previsto 
em algumas obras (CMEI Jardim Carapina e CMEI Lagoa de Jacaraípe); dificuldade em 
contratar profissionais de engenharia (devido a salários não atrativos) para alimentar o 
SIMEC, atrasando os repasses do FNDE, atraso na execução das obras no período de 
dezembro/2013 e janeiro/2014 tendo em vista as fortes chuvas que ocorreram no município 
e mudança da Secretaria de Educação e de Obras no 2º semestre de 2013; tem interferido 
no ritmo da execução destas obras. 

Com relação às ordens de paralisações apontadas na página 04 e 05, a SEOB esclarece que 
elas foram necessárias para a execução das obras de estaqueamento, como já 
retromencionado e para a realização de replanilhamentos.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
O objetivo desta constatação é informar ao órgão cessionário dos recursos públicos federais, 
FNDE, ao órgão gestor municipal e a sociedade em geral, o andamento das obras executadas 
com recursos provenientes do MEC. Por meio das ações de fiscalização, a Controladoria-
Geral da União constatou significativos atrasos nas obras, que geram aumento em seus 
preços finais, principalmente em função dos sucessivos reajustes aplicados. A Prefeitura 
Municipal da Serra, em sua manifestação, confirmou que de fato há atrasos na execução das 
obras e apresenta explicações sobre os motivos desses atrasos. A Prefeitura também 
informou que deu ciência ao FNDE sobre os atrasos.  
A equipe de auditoria da CGU esteve 3 vezes nos locais das obras e constatou que o ritmo de 
execução é excessivamente lento, quando comparado com o prazo previsto para conclusão 
das obras. No canteiro de obras do CMEI Morada de Laranjeiras, por exemplo, havia apenas 



 

 

6 trabalhadores, sendo 1 encarregado, 1 Técnico de Edificações e 4 trabalhadores 
executando a obra. 
A prefeitura não apresentou um plano de aceleração das execuções das obras ou medidas 
efetivas para sua conclusão no prazo já prorrogado. 
Diante do exposto a equipe de auditoria da CGU mantém a constatação. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.3. Ausência de comprovação da prestação da garantia da execução da obra na 
forma do  art. 56, da Lei nº 8.666/93. 
 
Fato 
 
A garantia contratual tem por objetivo assegurar o ressarcimento de prejuízos decorrentes de 
falhas na execução do contrato. Por isso, nas contratações que envolvem potencial risco de 
inadimplemento e lesão ao interesse público, a Lei nº 8.666/93 prevê, em seu art. 56, que “a 
critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista no instrumento 
convocatório, poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e 
compras". Contudo, na forma do § 1º do art. 56, a Lei também assegura à contratada o 
direito de optar por uma das modalidades de garantia entre aquelas previstas nos seus 
incisos, a saber: caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; seguro-garantia e fiança 
bancária. No caso em tela a prefeitura corretamente exigiu em contrato, por meio da 
Cláusula Décima Terceira, o percentual de 5% do valor da obra como caução em garantia.  

Consta no processo apólices de seguro como garantia da proposta, exigida no item  17.1.b 
do Edital da Concorrência Pública nº 017/2012, que foram apresentadas antes dos 
concorrentes participarem do certame. Tal garantia se presta a atestar a saúde financeira das 
empresas que desejam participar do processo licitatório, mas ela não se confunde com a 
garantia de execução do contrato, que deve ser apresentada no momento da celebração do 
contrato. Conforme o item 17.2 do edital, a devolução da garantia de participação na 
licitação ocorrerá até o final do período de validade da proposta ou após a assinatura do 
respectivo contrato mediante requerimento à Comissão Permanente de Licitação. 

Não foi identificada, nos autos dos processos analisados por essa Controladoria-Geral da 
União, a comprovação da prestação da garantia por parte da empresa contratada para 
execução dos contratos nºs 087 e 089/2013. 

Entretanto, em situação similar, o Tribunal de Contas da União (TCU) determinou que “nos 
procedimentos licitatórios, observe rigorosamente o art. 56 da Lei nº 8.666/1993, exigindo a 
comprovação da prestação da garantia no momento da celebração do respectivo termo 
contratual, em obediência ao item 9.4.3 do Acórdão nº 401/2008-P e item 8.2, alínea “e”, 
da Decisão nº 518/2000-P”. (TCU, Acórdão nº 1.883/2011, 1ª Câmara, Rel. Min. Marcos 
Bemquerer, Relação nº 6, DOU de 05.04.2011). 

Delibera ainda o TCU que o agente público que deixar de exigir da contratada a prestação 
das garantias contratuais, conforme previsto no art. 56 da Lei n° 8.666/1993, responde pelos 
prejuízos decorrentes de sua omissão, bem como às penas previstas nos arts.  57 e 58 da Lei 
n° 8.443/92. Acórdão 859/2006 Plenário (Sumário). 
  
##/Fato## 



 

 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por intermédio do Ofício SEDU nº 902/2014 de 14 de novembro de 2014, a Prefeitura 
Municipal da Serra/ES emitiu a manifestação reproduzida na íntegra a seguir: 
 

“Neste item, o relatório aponta que “não foi identificada nos autos dos processos 
analisados por essa Controladoria Geral da União, a comprovação da prestação da 
garantia por parte da empresa contratada para execução dos contatos nº 087 e 089/2013” 
(pag. 06). Seguem cópias das garantias fornecidas pela SEOB para comprovação do 
cumprimento do exposto no art. 56.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A prefeitura apresentou a comprovação da garantia dos contratos nº 87 e 89/2013. Quanto ao 
Contrato nº 087/2013, em função de sua prorrogação, houve também uma nova apólice de 
seguro, com importância segurada de R$ 95.440,97 e vigência no período de  25/03/2014 a 
06/11/2015, procedimento considerado adequado. No entanto a apólice de seguro do 
Contrato nº 89/2013, apresentada pela prefeitura, está com a vigência vencida. Trata-se da 
Apólice nº 014142013000107750013973, Proposta 276164, importância segurada R$ 
102.439,82, vigência de 10/05/2013 a 06/11/2014.  
Assim, quanto ao Contrato nº 87/2013, a manifestação da Prefeitura foi acatada pela equipe 
de fiscalização. Quanto ao contrato nº 89/2013, mantém a constatação até a Prefeitura 
obtenha junto à empresa contratada uma nova garantia, em conformidade com o artigo da 
Lei nº 8.666/1993. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.4. Fragilidades na fiscalização do contrato. Ateste de serviços não executados. 
Ausência de apuração de responsabilidades. 
 
Fato 
 
Da análise dos processos de medição referentes à execução do contrato nº 087/2012, que 
tem por objeto a construção do CMEI no bairro Morada de Laranjeiras, identificou-se a 
ocorrência de fragilidades na fiscalização do contrato. 

Constatou-se a existência de atestes em boletins de medição e em notas fiscais de serviços 
que não foram efetivamente realizados. As principais falhas foram relatadas em tópico 
específico deste relatório – “Pagamentos por serviços não executados.”  

Na 6ª medição do contrato, identificou-se o ateste por parte da fiscalização da Prefeitura 
Municipal da Serra de 100% de execução para os seguintes itens: 

 

 

 

 



 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
SERVIÇO UNID QUANT. 

VALOR (R$) 
MEDIÇÃO 03 MEDIÇÃO 06 

UNTI. 
C/ 

BDI 

SUBTOT
AL C/ 
BDI  Qt   Valor    %   Qt   Valor    %  

            
01.04 MURO         

      
      

01.04.01 Escavação                     

01.04.01.01 

Escavação manual 
em material de 1a. 
categoria, até 1.50 m 
de profundidade m³ 227,87 

         
18,13  4.131,28 145,32 2.634,65 63,77% 82,55 1.496,63 100,00% 

01.04.01.02 

Reaterro apiloado de 
cavas de fundação, 
em camadas de 20 
cm m³ 191,18 

         
24,68  4.718,36       191,18 4.718,36 100,00% 

01.04.02 
Fundação / 
Estrutura     

               
-                  

01.04.02.01 

Forma plana para 
fundação em chapa 
resinada, e=12 mm m² 474,64 

         
15,23  7.228,77       474,64 7.228,77 100,00% 

01.04.02.02 

Fornecimento, 
dobragem e 
colocação em fôrma, 
de armadura CA-50 
A média, diâmetro de 
6.3 a 10.0 mm kg 2.405,71 

           
3,51  8.444,04       2.405,71 8.444,04 100,00% 

01.04.02.03 

Fornecimento, 
dobragem e 
colocação em fôrma, 
de armadura CA-60 
B fina, diâmetro de 
4.0 a 7.0mm kg 551,40 

           
3,51  1.935,41       551,40 1.935,41 100,00% 

01.04.02.04 

Concreto estrutural 
Fck=25 Mpa, virado 
em betoneira, na obra m³ 32,76 

       
252,31  8.264,51       32,76 8.264,51 100,00% 

01.04.02.05 
Concreto magro 1:4:8 
preparo manual m³ 3,93 

       
209,19  822,73       3,93 822,73 100,00% 

01.04.03 Impermeabilizações     
               

-                  

01.04.03.01 

Impermeabilização  
semi-flexível com 
tinta asfáltica e 
acríica m² 267,22 

           
4,52  1.207,82       267,22 1.207,82 100,00% 

01.04.04 Alvenaria     
               

-                  

01.04.04.01 

Alvenaria de blocos 
de concreto vedação 
9x19x39, espessura 
9cm, assentados com 
argamassa, traço 
1:0,5:11 (Cimento, 
cal e areia) m² 462,80 

         
21,03  9.732,60       462,80 9.732,60 100,00% 

01.04.04.02 

Alvenaria de blocos 
de concreto vedação 
tipo canaleta 
9x19x19cm, 
assentados com 
argamassa traço 
1:0,25:4 (cimento, cal 
e areia) m² 9,68 

         
23,00  222,59       9,68 222,59 100,00% 

 

Entretanto, conforme já relatado e demonstrado em tópico específico deste relatório, o ateste 
de 100% da execução dos itens não é verdadeiro, tendo em vista a identificação da não 
execução de subitens relativos ao item Muro. 

Em visita in loco realizada pela equipe de fiscalização da CGU nos dias 17 e 30/10/2014, 
constatou-se que, dos 462,80 m² de alvenaria previstos conforme projeto, somente 52,28 m² 



 

 

haviam sido construídos. Tal índice de execução refletiu na inexecução de outros itens, já 
abordados em tópico específico deste relatório. 

Não obstante a inexecução detectada para os itens acima mencionados, ressalta-se a 
inexecução, e o ateste, por parte da fiscalização da Prefeitura Municipal da Serra, para 
diversos outros itens, conforme também já demonstrado em tópico específico deste relatório. 

As falhas na fiscalização do contrato propiciaram o pagamento por serviços não realizados. 

Tal situação denota a fragilidade existente nas atividades de fiscalização de contratos e 
enseja a necessidade de abertura de processo administrativo disciplinar para apurar as 
causas, autoria e materialidade pelas falhas e ilícitos administrativos cometidos.  
##/Fato## 

 
Manifestação da Unidade Examinada 
 
A PMS não se manifestou quanto às fragilidades verificadas na fiscalização do contrato.  
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A PMS não se manifestou quanto às fragilidades verificadas na fiscalização do contrato. 
Mantém-se a constatação.  
##/AnaliseControleInterno## 

 
2.2.5. Atrasos na execução da obra oneram gastos com pagamento de reajustamentos 
e promovem falta de atendimento à população. 
 
Fato 
 
Da análise dos contratos de números 87/2012 e 89/20102 constatou-se a ocorrência de 
atrasos significativos na execução das obras. 

O atraso na execução da obra tem proporcionado o pagamento de reajustamentos 
financeiros, fato que tem contribuído para onerar o valor final da obra. A abertura do 
certame licitatório ocorreu no dia 12/12/2012. Os contratos foram assinados no mês de maio 
de 2013. A Cláusula Quarta dos contratos prevê o reajustamento do preço através da 
variação dos índices da Fundação Getúlio Vargas (FGV) para a construção civil, tendo como 
referência temporal a data-base do Orçamento da Prefeitura Municipal da Serra (PMS), que 
ocorreu no mês de agosto de 2011.  

Merece destaque o fato de a planilha orçamentária da PMS ter sido elaborada no mês de 
agosto de 2011 e, passados 1 ano e 4 meses, em dezembro de 2012,  ter sido iniciado o 
processo licitatório sem, no entanto, atualizá-la. Após um mês da assinatura do contrato a 
Prefeitura concedeu à contratada um reajuste.   

No Contrato nº 87/2012 houve 13,65% de aumento entre junho de 2013 a outubro de 2014 e 
no Contrato nº 89/2012 houve 14,60% no mesmo período, em decorrência da aplicação de 
índices de reajustamento (em acordo com o previsto nos termos de contrato). No citado 
período houve reajustes que totalizaram o montante de R$ 119.202,90 e R$ 144.083,25 – 



 

 

respectivamente - totalizando R$ 263.286,15. A tabela a seguir mostra os valores das 
medições e seus respectivos reajustes: 

Resumo de medições e reajustamentos (valores pagos) 

Contrato nº 87/2012 Contrato nº 89/2012 

Medição 
Valor da medição 

(R$) 
Valor do reajuste 

(R$) 
Valor da medição 

(R$) 
Valor do reajuste 

(R$) 
1ª  129.152,15 9.564,10 128.237,61 9.496,37 
2ª  37.544,73 2.780,30 16.948,89 1.255,12 
3ª  117.482,56 18.616,69 7.688,82 1.218,40 
4ª  31.914,99 5.057,36 21.890,70 3.468,88 
5ª  33.146,97 5.252,58 2.469,34 391,30 
6ª  203.493,16 32.246,23 187.174,37 29.660,30 
7ª  82.419,58 13.060,02 230.721,04 36.560,85 
8ª  155.481,78 24.638,19 293.420,27 46.505,90 
9ª  64.745,19 7.987,43 82.885,47 13.134,32 
10ª 1.707,73 - 15.093,75 2.391,81 
11ª 15.816,44 - -   

TOTAL 872.905,28 119.202,90 986.530,26 144.083,25 

 

Ressalte-se que a demora na execução dos contratos propicia, como já dito, a aplicação de 
reajustamentos aos valores iniciais pactuados, onerando a despesa total dos 
empreendimentos. 

Tal situação – os atrasos na execução da obra – também propicia o não atingimento 
tempestivo da conclusão da obra, prejudicando o atendimento à população, tendo em vista 
que a mesma não pode usufruir dos benefícios gerados pela efetiva utilização das creches. 

Ressalte-se, também, que em visitas às obras, constatou-se que a empresa contratada 
mantém no canteiro de obras quatro funcionários para execução dos serviços, o que se 
mostra insuficiente, em função do tamanho do empreendimento em construção, gerando 
morosidade e lentidão na condução dos trabalhos e, por consequência, o não cumprimento 
tempestivo dos prazos pactuados. Não se identificou qualquer ação da fiscalização da 
Prefeitura Municipal da Serra para resolução da questão. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A PMS não se manifestou quanto a este ponto. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A PMS não se manifestou quanto a este ponto. Mantém-se a constatação.   
 
 
 
##/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. Houve pagamentos por serviços não prestados no valor total de R$ 223.709,91. 



 

 

Ordem de Serviço: 201411281 
Município/UF: Serra/ES 
Órgão: MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL 
Instrumento de Transferência: Convênio - 783563 
Unidade Examinada: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 3.152.173,91 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 15/09/2014 a 30/09/2014 sobre a 
aplicação dos recursos do programa 2040 - GESTAO DE RISCOS E RESPOSTA A 
DESASTRES / 8348 - APOIO A OBRAS PREVENTIVAS DE DESASTRES no 
município de Serra/ES. 
 
A ação fiscalizada destina-se a 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. Informações Básicas Convênio SIAFI nº 783563. 
 
Fato 
 
Convênio Siafi nº 783563/2013 



 

 

 
Trata-se do Convênio nº 783563/2013, de 30/12/2013, celebrado entre o Ministério da 
Integração Nacional (MI) e a Prefeitura Municipal da Serra/ES (PMS), cujo objeto é a 
execução de obras de contenção de encosta no bairro Barro Branco, na Av. Feira de Santana, 
no município da Serra/ES. O valor total pactuado para aplicação nas obras foi de 
R$3.152.173,91 (três milhões e cento e cinquenta e dois mil e cento e setenta e três reais e 
noventa e um centavos), sendo R$2.900.000,00 do orçamento do MI e R$252.173,91 à conta 
de contrapartida municipal. Até a presente data (14/10/2014) não houve liberação de 
recursos e as obras não foram iniciadas.  
##/Fato## 

2.1.2. Morosidade na tramitação processual 
 
Fato 
 
Da análise do processo administrativo nº 59050.000885/2013-27, que deu origem ao 
Convênio nº 783563, depreende-se que sua tramitação, iniciada em 02/08/2013, deveria 
ocorrer com celeridade, haja vista que o objeto visava atender a realização de obras em  uma 
área de encosta de tabuleiro, (geologicamente definida por Formação de Barreiras) com 
erosão severa (desmoronamento e vaçorocas), que estaria ocasionando um processo de 
instabilidade de talude. A parte plana encontra-se inserida numa região de alagado, com 
péssimo escoamento de suas águas pluviais, ocasionando formação de sulcos. De acordo 
com a justificativa para a celebração do convênio, é imprescindível que sejam realizadas 
obras de contenção de encosta para que sejam reduzidos os riscos de deslizamentos, de 
forma a preservar as estruturas habitacionais ali existentes e, até mesmo, a própria 
integridade física dos moradores da área afetada. 
 
Todavia, a tramitação burocrática não acompanhou a urgência física de solução do 
problema.  
 
Embora o termo de convênio tenha sido celebrado em 30/12/2013, quatro meses após o 
ingresso da solicitação, tem-se que, até a presente data, 14/10/2014, nenhum recurso foi 
liberado e, assim sendo, nenhuma obra foi executada, permanecendo, ainda, a situação de 
risco relatada na inicial, conforme demonstram as fotografias abaixo. 
 

  
Rua Feira de Santana, bairro Barro Branco, 
Serra/ES. Foto de 22/09/2014.  

Rua Feira de Santana, bairro Barro Branco, 
Serra/ES. Foto de 22/09/2014. 

 
Tal morosidade, segundo o que se observa no processo e nas informações obtidas junto à 
Prefeitura Municipal da Serra (PMS), é decorrente da demora na análise inicial dos 
documentos e projetos apresentados pela PMS (em remessa ocorrida em 25/02/2014) ao 
Ministério da Integração (MI). A área técnica do MI só disponibilizou o parecer final, com a 



 

 

indicação das correções e dos documentos pendentes, a serem providenciados pela PMS 
para finalização do acordo, em 11/07/2014. 
 
O MI estabeleceu a data limite para apresentação das correções pela PMS em 30/08/2014. 
Todavia, a PMS, em 23/07/2014, solicitou a prorrogação daquele prazo, por entender que o 
atendimento das exigências demanda um tempo maior que trinta dias para ser concluído. 
 
Vale ressaltar que o convênio, em sua Cláusula Sexta (suspensiva), estabeleceu o prazo de 
270 (duzentos e setenta dias) para o encaminhamento, pela PMS ao MI, dos seguintes 
documentos: a) Projeto Básico; b) Licença ambiental prévia ou respectiva dispensa; c) 
Comprovante de propriedade das áreas a serem beneficiadas; e d) outorga do Direito de Uso 
dos Recursos Hídricos e/ou Licença para Construção de Obra Hídrica. 
Somente após a aprovação do Projeto Básico pelo MI é que o convênio produziria seus 
efeitos. O prazo fixado é contado a partir da assinatura do instrumento, ou seja, o convênio 
seria considerado extinto em 25/09/2014, caso restassem pendências a serem regularizadas. 
Admitiu-se, entretanto, a prorrogação, por igual período, uma única vez, desde que feitas as 
adequações no Plano de trabalho e apresentadas as respectivas justificativas. 
 
Observamos que, por meio do Ofício GP nº 073/2014, de 25/02/2014, (fls 175), foram 
encaminhados ao MI, os seguintes documentos:  
 
- CE-DS-124/2013 com parecer da ECO 101 – Concessionária de Rodovias S/A que informa 
que a encosta mencionada está dentro dos limites de sua faixa de domínio e que se posiciona 
favorável à realização da Contenção de Encosta no bairro Barro Branco – Serra/ES; 
- Autorização Ambiental nº 001/2014; 
- Projeto de Contenção de Encosta; 
- Planilha Orçamentária, que contempla a elaboração do Projeto Estrutural. 
 
Evidencia-se não ter sido encaminhado o que foi requerido na letra “d”, da Cláusula Sexta: 
“outorga do Direito de Uso dos Recursos Hídricos e/ou Licença para Construção de Obra 
hídrica”, o que, de início, poderia demandar diligências por parte da equipe técnica do MI, 
embora a “Autorização Ambiental nº 001/2014”, (fls 176), traga, em seu detalhamento, 
permissão para realização das obras, conforme a seguir: 
 
“1) A empresa está autorizada a realizar a atividade emergencial de estabilização 
geotécnica de taludes na área em questão, de acordo com as normas da ABNT;”.  
 
Todavia, não se trata de “Licença para Construção de Obra hídrica” e nem seria, a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, o órgão indicado para emitir este tipo de licença. 
 
Registramos que consta do processo nº 59100.000024/2012-25, relativo ao Convênio nº 
772462/2012, também celebrado entre a PMS e o MI, o Memorando nº 037/2014-
CGAPPR/DOH/SIH/MI, de 13/07/2014, assinado pelo Coordenador Geral de Análise de 
Projetos, contando com o “De acordo” do Diretor do Departamento de Obras Hídricas, que, 
se referindo à demanda existente de processos para análise naquela Coordenação do MI, faz 
a seguinte constatação: 
 
 
 
 



 

 

“Atualmente, esta Coordenação conta apenas com 3 analistas de infraestrutura, quantidade 
insuficiente para administrar a demanda de análises de planos de trabalho e projetos 
básicos atualmente em trâmite.” 
 
Assim, embora tenha sido evidenciado que a PMS poderia agir mais celeremente na 
preparação e no envio dos documentos previamente estabelecidos como exigíveis para a 
celebração do pacto, resta documentado o fato de que o MI não conta com uma estrutura 
funcional capaz de dar vazão à demanda existente pelos recursos tão necessários ao 
atendimento de urgências e emergências nos municípios.  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por intermédio do ofício SEOB nº 421/2014, de 30/10/2014, a Prefeitura Municipal da Serra 
informou o seguinte: 
“Pela análise do relatório parcial, entendemos que a fiscalização da CGU não encontrou 
irregularidades, apenas identificou morosidade, mas relatou após diligências, os motivos 
que estão levando à esta morosidade.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A Prefeitura Municipal da Serra não informou fatos novos. Também não apresentou 
ponderações sobre eventuais causas que têm causado morosidade na condução do convênio 
ou proposta de melhoria para a solução do problema. Mantêm-se a constatação. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Que o gestor federal identifique as causas que têm provocado a 
morosidade na análise e condução da execução de convênios por parte do Ministério da 
Integração Nacional e promova soluções. 
 
 
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. Morosidade na tramitação processual. 
 
Fato 
 
Conforme já mencionado em tópico anterior, da análise do processo administrativo nº 
59050.000885/2013-27, que deu origem ao Convênio nº 783563, constatou-se que a 
tramitação burocrática na condução dos procedimentos para execução do convênio não 
acompanhou a urgência física para solução do problema. 
 



 

 

Embora o termo de convênio tenha sido celebrado em 30/12/2013, quatro meses após o 
ingresso da solicitação, tem-se que, até a presente data, 14/10/2014, nenhum recurso foi 
liberado e, assim sendo, nenhuma obra foi executada, permanecendo, ainda, a situação de 
risco relatada na inicial. 
 
Tal morosidade, segundo o que se observa no processo e nas informações obtidas junto à 
Prefeitura Municipal da Serra (PMS), é decorrente da demora na análise inicial dos 
documentos e projetos apresentados pela PMS (em remessa ocorrida em 25/02/2014) ao 
Ministério da Integração (MI). Desta forma, é necessário que a Prefeitura Municipal da 
Serra identifique as eventuais falhas administrativas de responsabilidade da municipalidade 
na condução e gerenciamento do convênio. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por intermédio do ofício SEOB nº 421/2014, de 30/10/2014, a Prefeitura Municipal da Serra 
informou o seguinte: 
“Pela análise do relatório parcial, entendemos que a fiscalização da CGU não encontrou 
irregularidades, apenas identificou morosidade, mas relatou após diligências, os motivos 
que estão levando à esta morosidade.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A Prefeitura Municipal da Serra não informou fatos novos. Também não apresentou 
ponderações sobre eventuais causas que têm causado morosidade na condução do convênio 
ou proposta de melhoria para a solução do problema.  
  
##/AnaliseControleInterno## 

3. Conclusão 
 

Com base nos exames realizados, conclui-se que a aplicação dos recursos federais 
recebidos não está devidamente adequada tendo em vista a ocorrência das fragilidades 
apontadas no relatório no tocante à morosidade e demora excessiva para execução do 
convênio. 



 

 

Ordem de Serviço: 201411264 
Município/UF: Serra/ES 
Órgão: MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL 
Instrumento de Transferência: Convênio - 772462 
Unidade Examinada: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 1.797.800,00 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 15/09/2014 a 30/09/2014 sobre a 
aplicação dos recursos do programa 2040 - Gestão de Riscos e Resposta a Desastres / 20TI 
- Obras para Controle de Cheias, de Erosões Marítimas e Fluviais no município de 
Serra/ES. 
 
A ação fiscalizada destina-se a promover a prevenção de desastres com foco em municípios 
mais suscetíveis a inundações, enxurradas, deslizamentos e seca, por meio de instrumentos 
de planejamento urbano e ambiental, monitoramento da ocupação urbana e implantação de 
intervenções estrutura.. 

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. Informações Básicas Convênio SIAFI nº 772462/2012 
 
Fato 
 
Trata-se do Convênio nº 772462/2012, de 31/12/2012, celebrado entre o Ministério da 
Integração Nacional (MI) e a Prefeitura Municipal da Serra/ES (PMS), cujo objeto é a 
elaboração de estudo de morfodinâmica do litoral do Município da Serra/ES, com 
apresentação de possíveis soluções de engenharia e propostas para a recuperação das zonas 
afetadas ou em risco. O valor total pactuado para aplicação no projeto foi de R$1.797.800,00 
(um milhão, setecentos e noventa e sete mil e oitocentos reais), sendo R$1.200.000,00 do 
orçamento do MI e R$597.800,00 à conta de contrapartida municipal. Até a presente data 
não houve liberação de recursos.  
##/Fato## 

 
 
 



 

 

2.1.2. Morosidade na tramitação processual do convênio 
 
Fato 
 
Da análise do processo administrativo nº 59100.000024/2012-25, que deu origem ao 
Convênio nº 772462, depreende-se que sua tramitação, iniciada em 11/06/2012, deveria 
ocorrer com celeridade, haja vista que o objeto visava munir a administração municipal de 
mecanismos para a prevenção e combate às erosões, à degradação ambiental, minimizando o 
risco de tragédias.  
 
Todavia, a tramitação burocrática não acompanhou a urgência física de solução do 
problema.  
 
Embora o termo de convênio tenha sido celebrado em 31/12/2012, tem-se que, até a  data de 
01/10/2014  nenhum recurso havia sido liberado pelo Ministério da Integração (MI). 
 
Tal morosidade, segundo o que se observa no processo e nas informações obtidas junto à 
Prefeitura Municipal da Serra (PMS), é decorrente da demora, da própria PMS, em remeter 
os documentos exigidos pelo MI. A remessa só ocorreu em 30/08/2013. Agravando a 
situação, a área técnica do MI somente concluiu a análise da documentação apresentada em 
16/04/2014. 
 
Registramos que consta deste citado processo nº 59100.000024/2012-25,  o Memorando nº 
037/2014-CGAPPR/DOH/SIH/MI, de 13/07/2014, assinado pelo Coordenador Geral de 
Análise de Projetos, contando com o “De acordo” do Diretor do Departamento de Obras 
Hídricas, que, se referindo à demanda existente de processos para análise naquela 
Coordenação do MI, faz a seguinte constatação: 
 
“Atualmente, esta Coordenação conta apenas com 3 analistas de infraestrutura, quantidade 
insuficiente para administrar a demanda de análises de planos de trabalho e projetos 
básicos atualmente em trâmite.” 
 
Em 20/06/2014, foi firmada a prorrogação ex offício do convênio inicial, passando sua 
vigência para 29/12/2014. 
 
Registramos que foi realizada, em 18/11/2013, a licitação na modalidade Concorrência nº 
011/2013, processo administrativo nº 45.387/2013, destinado à contratação de empresa para 
elaboração de estudo morfodinâmico do litoral do município da Serra/ES. Deste certame 
participaram as seguintes empresas: a) ACQUATOOL Consultoria S/S LTDA EPP, CNPJ 
02.042.399/0001-07; b) TRANSMAR Consultoria e Engenharia LTDA – EPP, CNPJ 
31.737.398/0001-77; c) ECONSERVATION Estudos e Projetos Ambientais LTDA, CNPJ 
14.328.147/0001-10; d) TERRA Consultoria em Engenharia e Meio Ambiente LTDA, CNPJ 
03.815.913/0001-54; e) POLAR Inteligência em Meio Ambiente LTDA, CNPJ 
07.340.800/0001-09 (inabilitada por descumprimento do Edital); e f) JRUANO Consultoria 
e Serviços LTDA, CNPJ 04.837.129/0001-00 (inabilitada por descumprimento do Edital). 
As ofertas foram as seguintes: 

a) R$1.354.566,67; 
b) R$1.573.264,00; 
c) R$1.297.872,67; 



 

 

d) R$982.000,00 (desclassificada, itens acima do limite estabelecido pela PMS e itens 
com valores inexequíveis). 

Em 25/06/2014, foi celebrado o Contrato nº 152/2014, entre a PMS e a ECONSERVATION 
Estudos e Projetos Ambientais LTDA, no valor total de R$1.297.872,67, com vigência de 18 
(dezoito) meses. 

Em 05/09/2014, foi emitida a NFS-e nº 264, no valor de R$56.299,06 (cinquenta e seis mil 
duzentos e noventa e nove reais e seis centavos). 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por intermédio do expediente Ofício Interno Captação de Recursos nº 083/2014, de 
24/10/2014, a Prefeitura Municipal da Serra informou o seguinte: 
“I – Acerca do pagamento mencionado relativo ao Convênio nº 772462 – Elaboração do 
Estudo de Morfodinâmica do litoral do município da Serra/ES, no valor de RS 56.299,06, 
esclarecemos que o referido pagamento não foi efetuado, uma vez que o recurso foi 
empenhado, mas não houve desembolso de recursos e nenhuma movimentação financeira, 
conforme comprovam os espelhos do SICONV nas abas de “Ordens bancárias (OB’s), 
“Notas de Empenho (NE’s)” e os extratos da conta específica (conta (nº 0060000332) que 
seguem anexos. 
Ressaltamos que o presente convênio opera por OBTV (Ordem Bancária de Transferências 
Voluntárias) e que, portanto, todas as movimentações financeiras inerentes ao convênio são 
realizadas no âmbito do SICONV. Conforme, dispõe Decreto 7.641/2011, em seu artigo 3º, 
parágrafo único: 
“Para os efeitos deste Decreto, considera-se Ordem Bancária de Transferências 
Voluntárias a minuta da ordem bancária de pagamento de despesa do convênio, termo de 
parceria ou contrato de repasse encaminhada virtualmente pelo SICONV ao Sistema 
Integrado de Administração Financeira – SIAFI, mediante autorização do Gestor 
Financeiro e do Ordenador de Despesa do convenente, ambos previamente cadastrados no 
SICONV, para posterior envio, pelo próprio SIAFI, à instituição bancária que efetuará o 
crédito na conta corrente do beneficiário final da despesa.””.   
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

 
Análise do Controle Interno 
 
A Prefeitura Municipal da Serra não se manifestou sobre a morosidade na tramitação 
processual, que segundo entendimento desta CGU, foi provocada também por falhas 
administrativas daquela municipalidade. Mantêm-se a constatação. 
 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Que o gestor federal promova a identificação das causas que têm 
provocado a morosidade na análise e execução de convênios firmados junto ao Ministério da 
Integração e adote providências para saneamento. 
 
 
 
 
 



 

 

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 não está devidamente adequada à totalidade dos normativos referentes ao objeto 
fiscalizado. 



 

 

Ordem de Serviço: 201411250 
Município/UF: Serra/ES 
Órgão: MINISTERIO DA SAUDE 
Instrumento de Transferência: Contrato de Repasse - 764031 
Unidade Examinada: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 60.398.665,74 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 15/09/2014 a 12/11/2014 sobre a 
aplicação dos recursos do programa 1220 - Assistência Ambulatorial e Hospitalar 
Especializada / 8535 - Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde no 
município de Serra/ES. 
 
A ação fiscalizada destina-se a Apoio técnico e financeiro aos estados e municípios para a 
organização e reestruturação da rede de serviços especializados no SUS, de acordo com as 
diretrizes estabelecidas pelas normas vigentes, contribuindo para a melhoria do acesso e da 
qualidade dos serviços prestados aos usuários do SUS nessa área.. 

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. Atraso na execução da obra em relação ao cronograma físico-financeiro. 
 
Fato 
 
A Ordem de Serviço para início da execução do objeto do contrato n.º 103/2014, às fls. 
3.986 do processo, é de 29.04.2014, com prazo de vinte e quatro meses para sua conclusão.  

O cronograma físico-financeiro do CR constante do processo n.º 117.847/2012 
(desatualizado - no valor total de R$ 69.505.649,77) divide a execução do objeto a cada 30 
dias, até um total de 720 dias. A execução nos primeiros 150 dias deveria ser a seguinte: 

 

 

 



 

 

ITEM SERVIÇO VALOR (R$) / 
% DO TOTAL 

30 DIAS / % 
DO ITEM 

60 DIAS / % 
DO ITEM 

90 DIAS / % 
DO ITEM 

120 DIAS / % 
DO ITEM 

150 DIAS / % 
DO ITEM 

1 Serv. Téc. 
Especial. 

2.074.891,04 
(2,98%) 

414.978,21 
(20%) 

414.978,21 
(20%) 

414.978,21 
(20%) 

414.978,21 
(20%) 

207.489,10 
(10%) 

2 Início, Apoio e 
Administ. da 
Obra/Demol. 

730.448,25 
(1,05%) 

219.134,48 
(30%) 

219.134,48 
(30%) 

292.179,30 
(40%) 

_ _ 

3 Serviço em Solo 
e Rocha 

4.230.221,19 
(6,09%) 

1.269.066,36(30
%) 

1.480.577,42(35

%) 

1.480.577,42 

(35%) 

_ _ 

4 Fundação/Estrut
ura 

11.349.683,04 
(16,33%) 

_ _ 567.484,15 
(5%) 

1.134.968,30 
(10%) 

1.361.961,97 
(12%) 

13 Instalações 
Elétricas 

12.652.854,18 
(18,20%) 

_ _ _ _ 632.642,71 
(5%) 

14 Instalação 
Hidráulica 

4.688.400,17 
(6,74%) 

_ _ _ _ 234.420,01 
(5%) 

Total 
Geral 

- - 1.903.179,04 2.114.690,10 2.755.219,08 1.549.946,51 2.436.513,79 

Acu-
mulad

o 

- - 1.903.179,04 4.017.869,14 6.773.088,22 8.323.034,73 10.759.548,51 
(15,48% CR) 

 

Como demonstrado, até a data de 30.09.2014 – decorridos 150 dias do início do prazo de 
execução – deveriam ter sido concluídos 90% do item 1 (Serviços Técnicos Especializados – 
totalizando R$ 1.867.401,94), 100% do item 2 (Início, Apoio e Administração da 
Obra/Demolição – totalizando R$ 730.448,25), 100% do item 3 (Serviço em Solo e Rocha – 
totalizando R$ 4.230.221,19), 27% do item 4 (Fundação/Estrutura – totalizando R$ 
3.064.414,42), 5% do item 13 (Instalações Elétricas – totalizando R$ 632.642,71) e 5% do 
item 14 (Instalação Hidráulica – totalizando R$ 234.420,01), num total acumulado de R$ 
10.759.548,51 (15,48% do valor total do CR).  

Não foi identificado no processo n.º 117.847/2012 o Cronograma Físico-Financeiro 
atualizado, solicitado pela CAIXA em 30.09.2014, conforme Ficha Resumo da Situação do 
Contrato – da CAIXA/SR NORTE - de 07.10.2014. 

Como o valor do contrato foi de R$ 60.398.665,74, nestes 150 dias deveriam ter sido 
executados 15,48% desse valor, correspondendo a R$ 9.349.713,46.  

Até a data de 23.09.2014 não havia planilha de medição no processo n.º 117.847/2012, bem 
como nenhum pagamento. Contudo, na Ficha Resumo da Situação do Contrato – da 
CAIXA/SR NORTE - de 07.10.2014, consta, com data de inclusão de 30.09.2014, a 
informação do valor aferido relativo ao Boletim de Medição 01, de R$ 30.454,33 - 
equivalente a 0,05% do valor total do contrato n.º 103/2014. 

Quanto à execução física, deveriam ter sido concluídos 90% do item 1 (Serviços Técnicos 
Especializados) 100% do item 2 (Início, Apoio e Administração da Obra/Demolição), 100% 
do item 3 (Serviço em Solo e Rocha), 27% do item 4 (Fundação/Estrutura), 5% do item 13 
(Instalações Elétricas) e 5% do item 14 (Instalação Hidráulica), o que não ocorreu, conforme 
verificado durante visita “in-loco”, realizada em 23.09.2014: 



 

 

  

 

 



 

 

 

 

 
##/Fato## 



 

 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício SEOB/SEC Nº 421/2014, de 30/10/2014, o Secretário Municipal de 
Obras – Prefeitura Municipal da Serra, assim se manifestou:  
 
“Referente à medição identificada na ficha resumo da situação do Contrato, informamos 
que o boletim de medição foi protocolado na Caixa e ainda não se efetivou nenhum 
pagamento, tendo em vista que a Caixa exigiu modificações da medição pleiteada, de 
acordo com critérios próprios de medição. Estão sendo tomadas providências para 
liberação/pagamento da medição liberada pela Caixa.” 
 
“Sobre o atual estágio da obra, informamos que a mesma se encontra paralisada, devido à 
necessidade de reestudo do projeto estrutural visando otimizar o método construtivo, 
buscando reduzir os custos e prazos. Apenas após as ações de reestudo e, caso necessário, 
revisões de projeto, com consequente aprovação do Órgão Convenente, é que será possível 
estabelecer novo cronograma físico-financeiro atualizado.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Em sua manifestação, os gestores municipais reconheceram os problemas relacionados ao 
atraso na execução da obra de construção do Hospital Materno Infantil, no município da 
Serra, em relação ao cronograma físico-financeiro. Para tanto, apresentaram como 
justificativa para o atual estágio de paralisação da obra, a necessidade de revisão do projeto 
estrutural do empreendimento com o objetivo de reduzir os custos de construção e prazos de 
conclusão da mesma. 

Cabe ressaltar que após análise documental não se encontrou na instrução do processo n.º 
117.847/2012, qualquer documento ou laudo técnico que fundamentasse as conclusões sobre 
a real necessidade de alteração do projeto estrutural, conforme mencionado pelos gestores 
em sua resposta.  

Em razão do exposto, mantém-se a presente constatação. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Recomendamos ao Fundo Nacional de Saúde notificar o gestor municipal 
com vistas a providenciar a adoção de medidas efetivas para a consecução dos objetivos 
avençados, estabelecendo uma data limite. Expirada esta data limite, solicitar a restituição 
dos recursos, acrescidos da correção prevista em lei, em face da não execução total ou 
parcial do objeto.  E, após esgotadas as medidas administrativas sem obtenção do 
ressarcimento pretendido, instaurar Tomada de Contas Especial, observado o piso de R$ 
75.000,00 previsto na Instrução Normativa TCU nº 71/2012. 
 
 
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. Ausência de Termo Aditivo ao Contrato de Repasse, formalizando alteração do 
prazo de vigência.  
 
Fato 
 
Em análise efetuada no Processo Nº 2596.0374062-44/2011 que culminou no Contrato de 
Repasse Nº 0374062-44/2011 – Nº Convênio SICONV 764031 – firmado entre o Ministério 
da Saúde, representado pela Caixa Econômica Federal, e o Município da Serra/ES, 
constatou-se a ausência de formalização de Termo Aditivo visando à alteração do prazo de 
vigência, em atendimento ao disposto na cláusula décima oitava do aludido Contrato. 

O presente Contrato tem por finalidade a transferência de recursos financeiros da União para 
a execução da obra de construção do Hospital Materno Infantil no município da Serra/ES. 

 A alteração do prazo de vigência prevista na cláusula décima oitava do Contrato de Repasse 
deveria ser solicitada no prazo mínimo de 30 dias que antecedem o término da sua vigência. 
Para sua implementação seria necessária a aprovação da contratante na vigência do prazo 
contratual, qual seja de 30 de dezembro de 2011 até 01 de novembro de 2014. 

Sobre o assunto, a Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 127/2008 estabelece, em seu 
artigo 37, o que segue: “Art. 37. O convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere 
poderá ser alterado mediante proposta, devidamente formalizada e justificada, a ser 
apresentada ao concedente ou contratante em, no mínimo, trinta dias antes do término de 
sua vigência ou no prazo nele estipulado”. 

Da mesma forma, a cláusula décima sexta do Contrato de Repasse, que trata da sua vigência, 
prevê a possibilidade de sua prorrogação mediante Termo Aditivo e aprovação da 
Contratante, quando da ocorrência de fato superveniente que impeça a consecução do objeto 
no prazo acordado. Após análise documental não se encontrou na instrução processual 
documento que revelasse a iniciativa dos gestores municipais em promover a alteração do 
prazo de vigência do Contrato dentro do prazo acordado. 

Em dezembro de 2012, foi lançado o edital de concorrência pública N.º 015/12 para a 
execução das obras. Em 25 de abril de 2013, foi declarada vencedora do certame licitatório a 
empresa Consórcio Wlamidan – CNPJ nº 18.414.846/0001-33, por apresentar o menor preço 
global: R$60.484.484,84 (Sessenta milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, 
quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos). 

Em 04 de abril de 2014, foi firmado o Contrato nº 103/2014 entre o Município da Serra e o 
Consórcio Wlamidan – CNPJ nº 18.414.846/0001-33, no valor de R$ 60.398.665,74 
(Sessenta milhões, trezentos e noventa e oito mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e 
setenta e quatro centavos) para a execução da obra de construção do Hospital Materno 
Infantil no município. 

Cabe destacar que quando da inspeção in loco (23/09/2014), a obra encontrava-se paralisada, 
não sendo possível precisar o seu atual estágio de execução físico-financeira em virtude da 
falta de apresentação, pelos gestores municipais, do Cronograma Físico-Financeiro 



 

 

atualizado e devidamente registrado no SICONV. O Contrato de Repasse tem a sua validade 
até o dia 01/11/2014, nos termos apresentados originalmente em sua cláusula décima sexta. 

A celebração de aditivos após o término da vigência contratual é prática não admitida pela 
Lei 8.666/1993 e pela jurisprudência do TCU, configurando-se falha administrativa. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício Nº 083/2014, de 24/10/2014, a Assessora Especial do setor de Captação 
de Recursos – Prefeitura Municipal da Serra, assim se manifestou:  
 
“Quanto ao termo aditivo de prazo, também mencionado no Relatório Preliminar, no 
Tópico 3 - Ausência de Termo Aditivo ao Contrato de Repasse, formalizando a alteração do 
prazo de vigência do Relatório Preliminar, informamos que o Contrato de Repasse nº 
0374062-44/2011 celebrado entre a Prefeitura Municipal da Serra e a União, por 
intermédio do Ministério da Saúde, representado pela Caixa Econômica Federal, possui 
vigência com inicio em 30/12/2011 e término em 01/11/2014, conforme comprova cópia do 
Contrato de Repasse que segue anexa. 
 
Informamos ainda que, diante da proximidade do fim da vigência do Contrato de Repasse 
em questão, foi solicitado, via OF. GP nº 289/2014 de 04/08/2014, aditivo de vigência 
necessário à execução e conclusão das obras de Construção do Hospital Materno Infantil, 
no município da Serra/ES”. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Em sua manifestação, os gestores municipais informaram que houve solicitação por meio do 
Of. GP nº 289/2014 de 04/08/2014, da formalização de Termo Aditivo visando à alteração 
do prazo de vigência do Contrato de Repasse, que tem por finalidade a transferência de 
recursos financeiros da União para a execução da obra de construção do Hospital Materno 
Infantil no município da Serra/ES. 

Em complementação às informações prestadas pelos gestores da Prefeitura Municipal da 
Serra - PMS, a Coordenadora responsável pelos projetos desse município, na Caixa 
Econômica Federal – GIGOV/VT, confirmou a solicitação de formalização do Termo 
Aditivo por parte da PMS. Em seguida, disponibilizou cópia do Termo Aditivo ao Contrato 
de Repasse, datado de 01/11/2014, cuja vigência encerra-se em 30/04/2015. 
 
Ressalta-se que até o presente momento não constava no documento a assinatura do 
contratado – representante da Prefeitura Municipal da Serra –, e a confirmação da 
publicação do respectivo extrato no Diário Oficial da União, que deverá ser providenciada 
pelo concedente, no prazo de até vinte dias a contar de sua assinatura. Em razão do exposto, 
mantém-se a presente constatação. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.2. Falta de atualização das informações registradas no SICONV. 
 
Fato 
 
 Em consulta realizada no Portal dos Convênios com o objetivo de verificar a regularidade 
das informações registradas pelo convenente no Sistema de Gestão de Convênios e 



 

 

Contratos de Repasse – SICONV, constatou-se a falta de atualização dos dados referentes ao 
Convênio nº 764031/2011. O citado convênio foi firmado entre o Ministério da Saúde - 
representado pela Caixa Econômica Federal - e o Município da Serra/ES.  
 
A Portaria Interministerial nº 507/2011 estabelece que os atos e os procedimentos relativos à 
formalização, execução, acompanhamento, prestação de contas e informações acerca de 
tomada de contas especial dos convênios e termos de parceria serão realizados no SICONV, 
aberto à consulta pública por meio do Portal dos Convênios. 
 
Ocorre que em consulta realizada no Portal dos Convênios, datada de 15/10/2014, verificou-
se que as informações relativas ao Plano de Trabalho acerca dos campos Cronograma Físico, 
Cronograma de Desembolso e Plano de Aplicação Detalhado encontravam-se 
desatualizadas. O mesmo se verificou com as informações do módulo de Execução do 
Convenente, no que se referem aos demais campos correspondentes como: Ajustes do Plano 
de Trabalho, Pagamentos, Documentos de Liquidação, Relatórios de Execução, etc. 
 
Vale ressaltar que as ocorrências verificadas acima se encontram igualmente consignadas no 
documento “Ficha de Resumo da Situação do Contrato”, datado de 07/10/2014, 
disponibilizado pela Caixa Econômica Federal/SR NORTE, que registra as pendências para 
o Município da Serra, relativamente ao Contrato de Repasse.  
 
A Portaria Interministerial nº 507/2011, em seu capítulo que trata da formalização necessária 
de seus instrumentos, estabelece a obrigatoriedade de o convenente ou contratado incluir 
regularmente no SICONV as informações e os documentos exigidos por esta Portaria, 
mantendo-o atualizado. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício Nº 083/2014, de 24/10/2014, a Assessora Especial do setor de Captação 
de Recursos – Prefeitura Municipal da Serra, assim se manifestou:  
 
“II - Acerca do Contrato de Repasse n° 0374062-44/2011 – Construção do Hospital 
Materno Infantil no município da Serra/ES, informamos que, em atendimento à Ficha 
Resumo da Situação do Contrato – CAIXA/SR NORTE – de 07.10.2014 mencionada na 
cópia do Relatório Preliminar da CGU, a solicitação de Termo Aditivo no SICONV foi 
providenciada, conforme espelho do SICONV que segue anexo, e que não havia sido 
registrada anteriormente, pois os termos da reprogramação mencionada ainda estavam 
sendo discutidos entre a Prefeitura Municipal da Serra e a Caixa Econômica Federal. 
 
Após a aprovação da solicitação de termo aditivo no SICONV serão realizadas as 
alterações nas abas cronograma físico, cronograma de desembolso e plano de aplicação 
detalhado decorrentes da reprogramação anteriormente mencionada. 
 
Quanto aos demais campos mencionados no Relatório da CGU, os Ajustes do Plano de 
Trabalho somente são solicitados pelo convenente à concedente mediante necessidade. No 
que se referem aos Documentos de Liquidação, Pagamentos e Relatórios de Execução, 
informamos que até o presente momento não foram emitidas notas fiscais (documentos de 
liquidação) e não foram realizados pagamentos, conforme comprovam os extratos da conta 
corrente especifica que seguem anexos.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 



 

 

Análise do Controle Interno 
 
Em sua manifestação, os gestores municipais informam sobre as medidas de atualização das 
informações registradas no SICONV. Nada obstante as providências administrativas 
tomadas pelos gestores em atendimento ao cumprimento das exigências, formalizado pela 
Gerência da Caixa Econômica Federal, e em resposta à consulta realizada no Portal dos 
Convênios, é fato que as informações contidas no sistema encontram-se defasadas.  
 
Em consulta realizada no Portal dos Convênios, datada de 10/11/2014, verificou-se que as 
informações relativas ao Plano de Trabalho acerca dos campos Cronograma Físico, 
Cronograma de Desembolso, e Plano de Aplicação Detalhado encontravam-se 
desatualizadas.  
 
Para o bom acompanhamento e fiscalização do objeto do Convênio e verificação da 
regularidade das informações registradas pelo convenente no SICONV, bem como para o 
cumprimento das metas do Plano de Trabalho nas condições estabelecidas, é indispensável a  
manutenção dos registros atualizados.  
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.3. Informações básicas do Contrato de Repasse nº 0374062-44/2011. Construção 
do Hospital Materno Infantil no município da Serra (ES). 
 
Fato 
 
O Contrato de Repasse n.º 0374062-44/2011/Ministério da Saúde/CAIXA (SIAFI/SICONV 
n.º 764031) celebrado pela União – por intermédio do Ministério da Saúde representado pela 
Caixa Econômica Federal - e o Município da Serra, em 30.12.2011, tem como objeto a 
transferência de recursos financeiros da União para a execução de construção do Hospital 
Materno Infantil no município, com 120 leitos, sendo 60 leitos obstétricos de risco habitual e 
60 leitos pediátricos. Seu valor total foi de R$ 49.200.000,00, sendo R$ 45.000.000,00 de 
recursos federais e R$ 4.200.000,00 de recursos municipais, como contrapartida. 

Termo Aditivo ao Contrato de Repasse - de 23.10.2012 - elevou o valor da contrapartida 
para R$ 13.600.635,62, alterando o valor total do mesmo para                R$ 58.600.635,62.  

Na Ficha Resumo da Situação do Contrato – da CAIXA/SR NORTE - de 07.10.2014, 
consta: 
 
“ID Descrição da Pendência   Dt Inclusão 
 
REP    PENDÊNCIA PARA 1ª LIBERAÇÃO  07.04.14 
Em virtude do resultado do Novo Parecer de Reprogramação, de 04/04/2014, solicitado 
por este município, será necessário o aumento de contrapartida. Para tanto, o Tomador 
deverá providenciar: 
 
1- Plano de Trabalho adequado ao valor aprovado no Parecer de Reprogramação 
(OMunicípio deverá cadastrar um Termo Aditivo por meio da aba “TA” do SICONV – 
convênio 764031). 
Meta 01 – Construção do Hospital Materno Infantil – 1 UN – R$ 60.398.665,74 
Novo Valor de Contrapartida: R$ 15.398.665,74 
REP: R$ 45.000.000,00 
VI: R$ 60.398.665,74”. 



 

 

No entanto, não foi identificado – no processo n.º 117.847/2012 – documentação relativa ao 
Termo Aditivo. Além disso, os valores constantes do SICONV - até a data de 14.10.2014 – 
estão desatualizados. 
 
Para contratação de empresa para a execução da obra foi realizada a concorrência pública n.º 
015/2012, cujo edital é de 31.10.2012, com data de abertura dos envelopes de habilitação e 
propostas em 10.12.2012.  

O contrato n.º 103/2014, no valor de R$ 60.398.665,74, foi assinado em 04.04.2014, com 
prazo de 24 meses para a execução da obra. A assinatura da Ordem de Serviço para início da 
execução da mesma ocorreu em 29.04.2014. 

Até a data de 23.09.2014 não havia planilha de medição no processo n.º 117.847/2012, bem 
como nenhum pagamento. Contudo, na Ficha Resumo da Situação do Contrato – da 
CAIXA/SR NORTE - de 07.10.2014, consta, com data de inclusão de 30.09.2014, a 
informação do valor aferido relativo ao Boletim de Medição 01, de R$ 30.454,33 -  
equivalente a 0,05% do valor total do contrato n.º 103/2014.   
##/Fato## 

 
2.2.4. Demora injustificada entre as datas de abertura dos envelopes de habilitação e 
da assinatura da Ordem de Serviço para início da execução da obra de construção do 
Hospital Materno Infantil do Município da Serra (ES). 
 
Fato 
 
Para contratação de empresa para a execução da obra de construção do Hospital Materno 
Infantil do Município da Serra (ES) foi realizada a concorrência pública n.º 015/2012, cujo 
edital é de 31.10.2012, com data de abertura dos envelopes de habilitação e propostas em 
10.12.2012. Entre essa data e a da assinatura da Ordem de Serviço para início da execução 
da obra – em 29.04.2014 - passaram-se 505 dias, dos quais 450 dias (15 meses) são 
injustificados, como exposto a seguir: 

a) às fls. 2.901 do processo n.º 117.847/2012 consta recurso contra a habilitação de empresa, 
datado de 14.12.2012. Somente em 11.04.2013 – 118 dias depois - o Procurador Membro 
CPL/SEOB decidiu pelo indeferimento dos mesmos, fora do prazo previsto no art. 109 da 
Lei n.º 8.666/93, que estabelece: 

“Art. 109.  Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem: 

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da 
ata, nos casos de: 

a) habilitação ou inabilitação do licitante; 

(...). 

§ 4o  O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato 
recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, 
nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão 
ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, 
sob pena de responsabilidade”. 



 

 

b) às fls. 3.556 do processo n.º 117.847/2012, consta a decisão quanto à empresa vencedora 
do certame. A publicação no D.O.U e no jornal A Gazeta ocorreu em 29.04.2013. O Termo 
de Homologação da Licitação – às fls. 3.569 do processo – é de 17.06.2013 – 49 dias após a 
publicação do resultado do certame; 

c) o contrato n.º 103/2014, no valor de R$ 60.398.665,74, foi assinado em 04.04.2014, 291 
dias após a adjudicação da licitação. 

Por meio do Ofício n.º 222/2014/GIDUR/VT, de 09.04.2014, a CAIXA, após análise de 
documentação solicitada pela mesma e enviada pela PMS, autorizou o início do 
empreendimento. A Ordem de Serviço para início da execução do objeto do contrato, às fls. 
3.986 do processo, é de 29.04.2014, com prazo de vinte e quatro meses para sua conclusão.  

Assim, entre o recurso contra a habilitação de empresa, datado de 14.12.2012, e a assinatura 
da Ordem de Serviço para início da execução do objeto – em 29.04.2014 - 450 dias (15 
meses) são injustificáveis. 

Tal demora acarretou um atraso de 15 meses no início da execução da obra de construção do 
Hospital Materno Infantil do Município da Serra (ES). 

Não consta do processo apuração de responsabilidade, por parte da prefeitura municipal da 
Serra, ao agente causador da demora injustificada. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício SEOB/SEC Nº 421/2014, de 30/10/2014, o Secretário Municipal de 
Obras – Prefeitura Municipal da Serra, assim se manifestou:  
 
“Sobre a demora entre as datas de abertura de envelopes de habilitação, e a data da ordem 
de serviço, há de se considerar que ocorreu mudança na gestão do município devido à 
eleição e que foram necessárias ações para recomposição da CPL e conhecimento da 
situação dos diversos contratos existentes.”. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Em sua manifestação, os gestores municipais apresentam como justificativa para a demora 
no início da execução da obra de construção do Hospital Materno Infantil a mudança de 
gestão governamental no Município da Serra. Tal demora acarretou um atraso de 15 meses 
no início da execução da obra, conforme disposto nesse Relatório. 

Ocorre que o interesse público não pode ser refém de transições eleitorais, em que mudanças 
de gestão implicam descontinuidade administrativa e no retardamento da execução de um 
empreendimento que contribuirá para uma melhor qualidade na assistência infantil, com 
consequente redução da mortalidade materno-infantil no Município. 

Em razão do exposto, mantém-se a presente constatação. 

  
 
 
 
##/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: 201411297 
Município/UF: Serra/ES 
Órgão: MINISTERIO DAS CIDADES 
Instrumento de Transferência: Contrato de Repasse - 735745 
Unidade Examinada: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 3.078.000,00 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 15/09/2014 a 30/09/2014 sobre a 
aplicação dos recursos do programa 0310 - Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano 
/ 1D73 - Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano no município de Serra/ES. 
 
A ação fiscalizada destina-se a Formulação e implementação, por meio de projetos 
demandados pelos entes federados e aportes de recursos, de ações de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos urbanos, drenagem urbana, saneamento 
integrado, elaboração de estudos, planos e projetos, pavimentação e calçamento de vias 
urbanas, transporte público, acessibilidade, regularização fundiária, acesso à moradia e 
urbanização, dentre outras caracterizadas como desenvolvimento urbano, visando a melhoria 
das condições sanitárias, de habitabilidade, mobilidade e acessibilidade urbanas.. 

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 
 
Não houve situações a serem apresentadas nesta parte, cuja competência para a adoção de 
medidas preventivas e corretivas seja dos gestores federais. 

2.2 Parte 2 
 
Nesta parte serão apresentadas as situações detectadas cuja competência primária para 
adoção de medidas corretivas pertence ao executor do recurso federal. 

Dessa forma, compõem o relatório para conhecimento dos Ministérios repassadores de 
recursos federais, bem como dos Órgãos de Defesa do Estado para providências no âmbito 
de suas competências, embora não exijam providências corretivas isoladas por parte das 
pastas ministeriais. Esta Controladoria não realizará o monitoramento isolado das 
providências saneadoras relacionadas a estas constatações. 

 
 
 
 



 

 

2.2.1. Informações básicas do Contrato de Repasse nº 0326620-91/2010. 
 
Fato 
 
Trata-se do Contrato de Repasse nº 0326620-91/2010, firmado em 15/07/2010, entre a 
CAIXA/Ministério da Cidades e o Município de Serra/ES, para a execução de obras de 
infraestrutura em vias urbanas, no bairro Marbella, naquele município, no montante de R$ 
2.817.250,00 acrescido de contrapartida de R$ 260.750,00, totalizando o valor de R$ 
3.078.000,00, com vigência original até 30/08/2013. 

 
##/Fato## 

2.2.2. Atrasos em execução e pagamentos oneram contrato e levam à rescisão e 
pagamento de reajustes, sem finalização de obra. 
 
Fato 
 
Trata-se do Contrato de Repasse nº 0326620-91/2010, firmado em 15/07/2010, entre a 
CAIXA/MCidades e o Município de Serra/ES, para a execução de obras de infraestrutura em 
vias urbanas, no bairro Marbella, naquele município, no montante de 2.817.250,00 acrescido 
de contrapartida de R$ 260.750,00, totalizando o valor de R$ 3.078.000,00, com vigência 
original até 30/08/2013. Houve cláusula suspensiva de 180 dias para entrega dos projetos de 
engenharia e respectiva análise pela CAIXA. A cláusula suspensiva não foi cumprida 
tempestivamente pela Prefeitura, porém o Ministério das Cidades concedeu prorrogação no 
prazo para atendimento da cláusula até 29/04/2011, por meio da Portaria nº 569/2010, e 
posteriormente para 30/06/2011. Estes atrasos foram devidos principalmente a 
complementações de documentação demandadas pela CAIXA, incluindo declaração do 
prefeito de que a área de intervenção é de uso comum do povo e está no nome do município 
da Serra, datada de 25/04/2011. O trabalho socioambiental foi dispensado, conforme 
declaração da CAIXA denominada Manifestação de Dispensa do Projeto Técnico Social, de 
29/06/2011. A Prefeitura, por meio do Ofício SEHAB nº 281/2011, de 31/10/2011, declarou 
que “as famílias serão removidas para um condomínio a ser construído nas proximidades 
do local da intervenção, e que a titularidade dos imóveis (registro imobiliário) deverá ser 
entregue ao final do empreendimento. Além disso, informamos que o programa abrange 
uma área de loteamento aprovado pelo município, especificamente em áreas públicas de 
propriedade do município. Nesse sentido, caso o poder público identifique que algumas 
dessas ocupações possuem condições urbanísticas de serem regularizadas, informamos que 
não haverá custo de regularização fundiária, pois as áreas já ocupadas (no entorno do 
Bairro Feu Rosa) são de propriedade pública e situa-se em ZEIS. Os custos necessários são 
apenas para o registro dos contratos em cartório de RGI)”. Cabe registrar que a área de 
intervenção não fica no entorno do bairro Feu Rosa, ao contrário do afirmado pela 
Prefeitura, e que, nas fotografias constantes das medições, bem como em vistoria física 
realizada em 01/10/2014, não identificamos qual área foi objeto de ocupação, se essa área 
está dentro da intervenção e se realmente impedia a execução. A Prefeitura promoveu a 
Concorrência nº 07/2011, com valor orçado de R$ 3.463.978,80, data-base Fev/2011, 
incluso BDI de 25%, da qual se sagrou vencedora a empresa Contek Engenharia S/A, CNPJ 
27.183.425/0001-30, com o valor de R$ 3.156.837,75. As empresas licitantes foram as 
seguintes: 
 
 
 



 

 

Empresas licitantes: 
Empresa CNPJ Habilitação Proposta (R$) 

Contek Engenharia 
Ltda 

27.183.425/0001-30 Habilitada 3.156.837,75 

Ideal Engenharia Ltda 06.021.395/0001-95 Habilitada 3.186.395,94 
Construtora Rodoviária 
União Ltda 

27.185.248/0001-20 Habilitada 3.285.004,48 

Samon Saneamento e 
Montagens Ltda 

01.136.764/0001-71 Habilitada 3.348.086,87 

Cidade Engenharia 
Ltda 

36.221.828/0001-17 Habilitada 3.359.447,64 

Pelicano Construções 
Ltda 

27.426.196/0001-37 Habilitada 3.360.446,09 

PHD Construções e 
Pavimentações Ltda 

01.727.683/0001-46 Habilitada 3.463.978,80 

Construtora e 
Incorporadora 
Araguaia Ltda 

 Inabilitada. Capítulo 
8, item 8.5, letras 
e.1.1 e e.1.2 do Edital. 
Empresa apresentou 
somatória de atestados 
para completar o item 
e.1.1 e não teria 
atendido o item e.1.2. 
Empresa apresentou 
recurso, denegado 
pela CPL/SEOB com 
base na Decisão TCU 
nº 1288/2002.  

- 

Serrabetume 
Engenharia Ltda 

 Inabilitada. Capítulo 
8, item 8.5, letra e.1.1 
do Edital. Empresa 
apresentou somatória 
de atestados para 
completar o item. 
Empresa apresentou 
recurso, denegado 
pela CPL/SEOB com 
base na Decisão TCU 
nº 1288/2002. 

- 

Iberkon-ES 
Construtora Ltda 

 Inabilitada. Capítulo 
8, item 8.5, letra e.1.1. 
Não houve recurso. 

- 

 
 
O contrato nº 282/2011-SEOB foi firmado em 14/09/2011, com a empresa Contek 
Engenharia Ltda, no valor de R$ 3.156.837,75, com vigência de 240 dias. O resultado da 
licitação foi enviado em 26/09/2011 à CAIXA, que emitiu a Verificação de Resultado de 
Processo Licitatório - VRPL apta em 26/10/2011. Cabe registrar que, em função do 
resultado da Concorrência nº 07/2011, houve ajuste de contrapartida para R$ 339.587,75, 
formalizado por meio de Termo Aditivo, em 26/07/2012, de forma a igualar o valor do 
contrato de repasse com o valor contratado pela Prefeitura. A CAIXA autorizou o início das 
obras em 09/11/2011. A ordem de início da obra foi emitida pela Prefeitura em 10/11/2011. 
Observa-se, a partir daí, que houve diversas ordens de paralisação e reinício, e 
consequentemente diversas prorrogações contratuais, por parte da Prefeitura, conforme a 
seguir: 
 
Termos aditivos e paralisações 



 

 

Evento 
Data de 

Assinatura Observação 

Contrato nº 282/11 14/09/2011 
Ordem de início dos serviços emitida em 10/11/2011, após 
autorização da CAIXA em 09/11/2011. 

1º Aditivo 04/11/2011 
Altera cláusula de reajuste, incluindo índices da FGV, seis dias 
antes da emissão da ordem de início dos serviços. 

Ordem Paralisação 25/11/2011 Não consta motivação 
Ordem Reinício 04/01/2012 Não consta motivação 

2º Aditivo 07/05/2012 Prorroga prazo de execução em 120 dias e vigência em 240 dias 
Ordem Paralisação 31/08/2012 Não consta motivação 
3º Aditivo 03/01/2013 Prorroga prazo de vigência em 180 dias 

4º Aditivo 31/01/2013 
Planilha de Acréscimos e Decréscimos sem alteração no valor 
final, aprovada pela CAIXA, para compatibilizar com execução. 

Ordem Reinício 13/05/2013 Não consta motivação 
Ordem Paralisação 31/05/2013 Não consta motivação 
5º Aditivo 28/06/2013 Prorroga prazo de vigência em 180 dias 
6º Aditivo 18/12/2013 Prorroga prazo de vigência em 150 dias 
Ordem Reinício 14/04/2014 Não consta motivação 
Pedido de Rescisão 15/04/2014   
Rescisão Contratual 30/06/2014   
 
Em que pese a ocorrência de diversas ordens de paralisação e consequentes prorrogações 
emitidas pela Prefeitura, a obra chegou a 84,52% de execução, conforme atestam os 
Relatórios de Acompanhamento da Execução – RAE emitidos pela CAIXA, conforme a 
seguir: 
 
Relatórios de Acompanhamento da Execução - RAE 

RAE  Data Valor Solicitado Valor Atestado 
% Atestado  
Acumulado 

1 05/01/2012 166.561,44 158.593,52 5,02% 
2 08/03/2012 335.704,73 332.590,43 15,56% 
3 30/03/2012 291.085,13 291.085,13 24,78% 
4 09/05/2012 172.154,54 172.154,54 30,23% 
5 14/06/2012 211.646,03 211.646,03 36,94% 
6 20/07/2012 313.989,36 313.989,36 46,88% 
7 07/08/2012 257.549,25 257.549,25 55,04% 
8 23/08/2012 362.299,32 337.342,41 65,73% 
9 02/01/2013 552.058,47 508.479,97 81,84% 

10 23/08/2013 139.681,18 84.620,39 84,52% 
TOTAL 

 
2.802.729,45 2.668.051,03 

  
Ao longo da execução, houve glosas de engenharia feitas pela CAIXA, em função de ajustes 
necessários na execução física, que totalizaram R$ 134.678,40 até o 10º e último Relatório 
de Acompanhamento da Execução – RAE nº 10, emitido pela CAIXA em 23/08/2013. Cabe 
registrar que houve também retenções (glosas operacionais – não se trata de glosa de 



 

 

engenharia) por parte da CAIXA na liberação dos recursos, sob a justificativa de que houve 
atraso no repasse do OGU – Orçamento Geral da União, que contudo foram liberadas ao 
longo da execução, de modo a igualar a execução física com a financeira, conforme a seguir: 
 
Liberações: 

Liberação Data 
Valor 
Repasse 

Valor 
Contrapartida 

Valor 
Liberado Vl Lib Acum % Acum 

1 19/04/2012 636.218,55 146.050,53 782.269,08 782.269,08 24,78% 
2 21/06/2012 140.014,18 32.140,36 172.154,54 954.423,62 30,23% 
3 09/08/2012 172.053,62 98.136,12 270.189,74 1.224.613,36 38,79% 
4 18/10/2012 464.846,25 63.260,74 528.106,99 1.752.720,35 55,52% 
5 23/01/2013 322.230,33 

 
322.230,33 2.074.950,68 65,73% 

6 12/06/2013 365.742,17 
 

365.742,17 2.440.692,85 77,31% 
7 16/10/2013 227.358,19 

 
227.358,19 2.668.051,04 84,52% 

 
Conforme se afere das tabelas acima, tais atrasos nas liberações geraram, ao longo da 
execução, um descompasso entre o montante atestado de execução (a maior) e o montante 
financeiro liberado (a menor) e, juntamente com as ordens de paralisações sucessivas que 
ultrapassaram 120 dias, culminaram com o pedido de rescisão amigável da empresa em 
15/04/2014, e a rescisão contratual em 30/06/2014, com os atuais 84,52% de execução, 
correspondendo a R$ 2.668.051,03. Em 15/04/2014, a empresa arguiu o seguinte, após a 
última ordem de reinício da Prefeitura, emitida em 14/04/2014: 
 
“Contek Engenharia, (...), vem por meio deste, expor e dizer o que se segue: 
Considerando: 

a) O tempo decorrido, desde a data de assinatura do contrato e sua condução dada 
pela Administração e, 

b) Os períodos de execução das obras e as repetidas suspensões de sua execução, por 
ordem escrita da Administração, que totalizam prazo superior a 120 dias e, 

c) Os atrasos de pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, 
serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, assim 
como as correspondentes correções monetárias não pagas por tais atrasos. 

 
Dizer que a empresa Contek Engenharia S.A., em resposta a v. convocação utilizará a 
prerrogativa de exercer os seus direitos previstos no art. 78, itens XIV e XV da Lei nº 
8.666/93, optando pela suspensão do cumprimento de suas obrigações assumidas até que 
seja normalizada a situação. 
Em sendo assim, solicita que seja feita a liquidação de seus créditos, referentes as faturas 
de reajustamento, não pagas, nos valores de R$ 5.778,98, R$ 3.013,41, R$ 4.558,40, R$ 
7.051,59, R$ 6.774,81, R$ 7.978,78, R$ 9.582,99 e R$ 6.372,09, totalizando R$ 51.141,05, 
respectivamente aos processos 62.816/2012, 80.091/2012, 94.272/2012, 109.492/2012, 
117.552/2012, 127.832/2012, 152.780/2012 e 60.100/2013, que se encontram na 
SEPLAE/PMS. 
A partir dessas liquidações, a empresa adianta que pretende solicitar o encerramento deste 
contrato pelos fatos narrados e por serem estes ensejadores ao direito à rescisão e por se 
constituírem em motivo para tal, conforme estabelece a Lei nº 8.666/93.” 
 
Os atrasos geraram um custo adicional de R$ 51.141,05, pagos à empresa em 24/04/2014 
como reconhecimento de dívida mediante Termo de Parcelamento e Quitação de Débito, a 
título de reajuste previsto em contrato, pois a maior parte da execução se deu a partir de 



 

 

2012, período de execução que ultrapassou um ano da data-base da planilha orçamentária 
(Fev/2011). Este valor não fez parte do contrato de repasse, e não foi pago com recursos 
federais, tendo sido arcado pela Prefeitura com recursos próprios. Com vistas a finalizar a 
obra, a Prefeitura convocou as empresas remanescentes na ordem de classificação. Foi 
firmado o contrato nº 217/2014, em 10/09/2014, com a empresa Cidade Engenharia Ltda, 
com vigência de 240 dias (nota-se que é o mesmo prazo do contrato original, em que pese a 
obra estar já com 84,52% de execução), no valor de R$ 488.786,71, correspondente ao 
remanescente da obra a preços originais. Cabe registrar que sobre este valor incidirá o 
reajuste em relação à data-base da planilha orçamentária, de Fev/2011, conforme permite a 
Lei nº 8.666/93, e que este reajuste deverá ser pago pela Prefeitura, com recursos próprios. 
 
Observamos também que o referido Termo de Parcelamento e Quitação de Débito, firmado 
em 24/04/2014 entre a Prefeitura da Serra e a empresa Contek Engenharia, refere-se não só 
ao pagamento de reajuste devido no contrato nº 282/11, aqui tratado, mas também de 
reajustes devidos em diversos outros contratos da Prefeitura firmados com esta empresa 
(especificamente, os contratos nº 234/10, 140/11, e 211/12), alcançando o montante total de 
R$ 2.356.540,68, que foi dividido em 05 parcelas a serem pagas à empresa com recursos 
próprios da Prefeitura. Este fato denota que o problema de atrasos em execuções de obras e 
respectivos pagamentos e consequente incidência em reajustes não se restringe ao escopo do 
contrato em tela e pode ser recorrente na Prefeitura da Serra. 
 
Embora esteja evidenciado que houve atraso nos repasses devidos por parte da CAIXA – 
segundo registros existentes na CAIXA, em função de atraso no repasse do OGU - este 
atraso não justifica que a vigência de um contrato de 240 dias tenha chegado a quase 3 anos. 
Haja vista o atraso na execução e a oneração do contrato nº 282/11, objeto deste trabalho de 
auditoria, em R$ 51.141,05 em função de reajuste decorrente das diversas paralisações e 
prorrogações, e considerando que este valor não seria devido se a execução e os pagamentos 
tivesse ocorrido conforme contrato original, solicitamos à Prefeitura, por meio da SF nº 
201411297-02, de 29/09/2014, o seguinte: 
 
“Com vistas a subsidiar os trabalhos de fiscalização em programas financiados com 
recursos públicos federais, no âmbito do Município da Serra, e em consonância ao disposto 
no artigo 26 da Lei n.º 10.180, de 06/02/2001, solicitamos a Sua Excelência disponibilizar a 
seguinte documentação relativa ao Contrato de Repasse n.º 0326620-91 (SIAFI/SICONV n.º 
735745), cujo objeto é execução de obras de infraestrutura em vias urbanas – Bairro 
MARBELA, no município da Serra/ES: 

1. O contrato nº 282/2011 foi firmado em 14/09/2011, com prazo de execução de 240 dias 
corridos. As medições, atestadas pela Prefeitura e aprovadas mediante relatórios de 
acompanhamento – RAE da CAIXA, demonstram que a empresa executora manteve o 
ritmo de execução até Maio/2013, quando alcançou os atuais 85% de execução, e que 
os valores do contrato de repasse foram desbloqueados tempestivamente pela CAIXA. 
Contudo, o contrato, após essa data, mesmo sem qualquer andamento, sofreu 
prorrogações até 31/05/2014, e em 30/06/2014 foi finalmente rescindido de forma 
amigável. Em função da cláusula de reajustamento, tais prorrogações causaram 
reajustes no montante total de R$ 51.141,05, devidos pela Prefeitura à empresa 
executora. Solicitamos apresentar o seguinte: 

a. Para cada um dos aditivos de prazo firmados, a justificativa que demonstra a 
motivação, a conveniência e o interesse público da administração municipal na 
prorrogação e justifica a ausência de aplicação de penalidade contratual por 



 

 

atraso e/ou inexecução, uma vez que estas prorrogações oneraram o contrato em 
R$ 51.141,05. 

b. Justificativas e documentos que demonstram a motivação, a conveniência e o 
interesse público na paralisação do contrato, ocorrida em 31/05/2013, e na 
rescisão amigável, ocorrida em 30/06/2014. Tal paralisação seria devida a 
necessidade de desapropriação na área de intervenção, contudo não 
identificamos registros de qual área seria objeto de desapropriação, se essa área 
está dentro da intervenção e se realmente impedia a execução. Cabe notar que, 
na aprovação do contrato de repasse, consta declaração da Prefeitura à CAIXA 
afirmando que a área de intervenção é de domínio público.” 

 
Não houve resposta por parte da Prefeitura no prazo solicitado, durante os trabalhos de 
campo. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Em resposta ao Relatório Preliminar, por meio do Of. CGM nº 029/2014, de 31/10/2014, A 
controladora geral do município se manifestou da seguinte forma: “Encaminhamos 
documentos/justificativas e informações prestadas pelas Secretarias no que tange às 
disposições tratadas em sede de Relatório Preliminar. Em anexo seguem: 
- Ofício SEOB nº 421/2014 
(...) 
- Resposta do Secretário de Obras à CI CGM 061/2014.” 
 
Por meio do Of. SEOB/SEC nº 421/2014, de 30/10/2014, o Secretário de Obras assim se 
manifestou: 
“Seguem informações que visam esclarecer apontamentos do relatório preliminar da equipe 
da CGU – Controladoria Geral da União. Ressaltamos que os esclarecimentos abaixo se 
referem ao que cabe a esta secretaria de obras (SEOB): 
(...) 
Ordem de Serviço 201411297 – Execução de Obras de Infraestrutura em vias urbanas, no 
bairro Marbella. Sobre a questão da remoção de famílias, entendemos que a secretaria 
interessada (SEHAB – Secretaria de Habitação) pode prestar os esclarecimentos de forma 
mais precisa. Sobre os questionamentos referentes à solicitação de fiscalização da CGU nº 
201411297-02, os esclarecimentos já foram prestados pelo fiscal da obra através da CI-
SEOB-061/2014, já encaminhada à controladoria do Município. Realmente o prazo de 
vigência do contrato com a empresa remanescente possui folga, mas isso decorre 
exatamente da experiência que o município teve no primeiro contrato, a saber, a dificuldade 
de solucionar as pendências quanto a remoção de ocupações irregulares existente no local 
da intervenção.” 
 
Por meio da CI-SEOB-061/2014, de 28/10/2014, o Secretário de Obras encaminhou à 
controladora geral do município a resposta à solicitação de fiscalização nº 201411297-02, 
elaborada pelo fiscal do contrato, conforme a seguir: 
“a) Resposta: O interesse foi em função de haver na área de trabalho edificações 
implantadas de forma irregular, cuja desocupação e demolição não foram solucionadas no 
período. De acordo com consulta no sistema, o processo mãe, com a motivação e análise da 
rescisão, se encontra na CGM, conforme trâmite anexo. 



 

 

b) Resposta: O motivo da paralisação, e da consequente rescisão, foi a existência das 
edificações irregulares na área de intervenção, que não permitia a realização dos 
trabalhos. O trecho que impedia a execução, fruto da ocupação irregular, é compreendido 
aproximadamente entre a Rua Peru e Rua Estados Unidos. A área é de domínio público, 
porém ocorreram ocupações irregulares, conforme descrito acima.”   
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

 
Análise do Controle Interno 
 
De início, registramos que a área de intervenção ser de domínio público é condição precípua 
para firmar contratos de repasse com a União. A Prefeitura apresentou, em resposta ao 
Relatório Preliminar, a mesma justificativa para todas as diversas ordens de paralisação e 
prorrogações ao longo da execução, que oneraram o contrato - desde o seu início - qual seja 
a existência de ocupação irregular em determinado ponto na área de intervenção. Contudo, o 
Laudo de Análise Técnica de Engenharia que aprovou o projeto, de 10/05/2011, elaborado 
pela CAIXA, sob a responsabilidade de engenheiro CREA nº 881050912/D – RJ, afirma 
especificamente, em seus itens 5.3 e 5.4, que não havia necessidade e não era o caso de 
remanejamento de unidades habitacionais. O trabalho social foi dispensado, conforme 
Manifestação de Dispensa do Projeto Técnico Social, de 29/06/2011, elaborada pela 
CAIXA, sob a responsabilidade de Assistente de Projeto Social Pleno, matrícula 083726-4, 
nos seguintes termos: “O contrato de repasse tem como objeto a execução de pavimentação 
e drenagem no município da Serra-ES. Considerando que os serviços de drenagem visam 
apenas possibilitar a pavimentação não interferindo diretamente na vida da população 
beneficiada, a apresentação de projeto de Trabalho Socioambiental está dispensada para 
este contrato.” A empresa contratada, em sua manifestação em que pede a rescisão 
contratual, em 15/04/2014, não faz nenhuma menção a uma ocupação irregular como 
empecilho, apontando somente a condução dada pela administração municipal, com as 
repetidas suspensões e atrasos em pagamentos. Em que pese os fatos registrados nesses 
documentos, o Secretário de Obras solicitou, em 03/12/2013 (fls. 1863 do Processo da 
Concorrência nº 07/2011) um parecer da Procuradoria Geral do Município, emitido em 
16/12/2013 (fls 1865 do mesmo processo), em relação ao último aditivo de prorrogação do 
contrato, em que é mencionada a necessidade de desapropriação. O termo utilizado - 
desapropriação - implica em mais oneração aos cofres municipais e não se coaduna a uma 
área declarada de domínio público e aos mencionados Laudo e Manifestação emitidos pela 
CAIXA. 
 
Os reajustes e demais despesas porventura decorrentes não se constituem em prejuízo para o 
erário federal, uma vez que a cláusula 4.3 do Contrato de Repasse em tela - firmado entre a 
União Federal, por intermédio do Ministério das Cidades, representada pela CAIXA, como 
contratatante, e o município da Serra, como contratado - reza que “recursos adicionais que 
venham a ser necessários à consecução do objeto deste contrato terão seu aporte sob 
responsabilidade exclusiva do Contratado”. Não se pode afirmar o mesmo, todavia, em 
relação ao erário municipal. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.3. Informações quanto às especificações técnicas 
 
Fato 
 
O projeto executivo de engenharia de drenagem, pavimentação e contenção do sistema 
viário do Bairro Marbella foi feito pela empresa HF Topografia e Geodesia Ltda, CNPJ 
01.396.975/0001-43, com emissão de ART específica, sob a responsabilidade técnica do 



 

 

engenheiro civil CREA/ES nº 13555/D, que elaborou o memorial de cálculo, plantas e 
cortes, bem como planilha orçamentária no valor de R$ 3.463.978,80, data-base Fev/2011, 
BDI de 25%. O projeto foi aprovado pela CAIXA por meio de Laudo de Análise Técnica de 
Engenharia, de 10/05/2011, sob a responsabilidade do engenheiro CREA/RJ nº 
881050912/D, que considerou os quantitativos propostos compatíveis com o projeto, o 
cronograma compatível com o volume de serviços, e os custos compatíveis com a referência 
SINAPI. Cabe registrar que, por meio do 4º Aditivo ao contrato nº 282/11, em 31/01/2013, 
formalizou-se planilha de Acréscimos e Decréscimos sem alteração no valor final, aprovada 
pela CAIXA, para compatibilizar com a execução. Não identificamos divergências entre o 
projeto e os quantitativos propostos. Em vistoria física, realizada em 01/10/2014, 
identificamos que as dimensões da área de intervenção correspondem ao projeto. 
  
##/Fato## 

2.2.4. Informações sobre a verificação de sobrepreço 
 
Fato 
 
A planilha orçamentária licitada totalizou R$ 3.463.978,80, data-base Fev/2011, BDI de 
25%, utilizando composições do SINAPI, do Instituto de Obras Públicas do ES – IOPES e 
do Departamento de Estradas de Rodagem – DER/ES. A empresa vencedora apresentou 
proposta de R$ 3.156.837,75, um desconto de 8,8%. Com vistas a confirmar a aprovação da 
CAIXA, por meio de Laudo de Análise Técnica de Engenharia, de 10/05/2011, comparamos 
os preços propostos com a referência SINAPI para os oito itens mais significativos da 
planilha, que totalizam 76,22% do preço da obra. Não identificamos sobrepreço.  
##/Fato## 

2.2.5. Informações sobre a verificação de superfaturamento 
 
Fato 
 
O 10º e último Relatório de Acompanhamento do Empreendimento – RAE nº 10 emitido 
pela CAIXA, em 23/08/2013, juntamente com a última medição apresentada, definem os 
quantitativos e respectivos montantes executados e aprovados até aquela data, 
acumuladamente, conforme a seguir, em forma resumida: 
 

DESCRIÇÃO ITEM 
VALOR CONTRATADO 

(R$) 
VALOR REALIZADO 
ACUMULADO (R$) % 

Canteiro de Obras 228.228,89 162.218,83 71,08% 
Serviços Preliminares 96.692,27 91.721,61 94,86% 
Terraplenagem 49.028,43 49.028,43 100,00% 
Drenagem 334.941,64 301.596,61 90,04% 
Pavimentação 1.884.877,73 1.616.558,94 85,76% 
Sinalização 9.425,76 0,00 0,00% 
Muro de Contenção 553.642,88 446.926,61 80,72% 
TOTAL 3.156.837,60 2.668.051,03 84,52% 
 
Em vistoria física, realizada em 01/10/2014, verificamos que a situação física é a mesma 
desde a data deste último RAE. Realizamos medição da área pavimentada e da extensão da 
rede de drenagem e do muro de contenção, com o auxílio de GPS, e não identificamos 
divergência digna de nota em relação aos quantitativos e respectivos montantes executados, 
medidos e aprovados no referido RAE. Não identificamos pagamento por itens não 
executados. 
 



 

 

 
Imagem 1 - Área de intervenção 



 

 

 
Imagem 2 – Situação anterior à intervenção 

 



 

 

Imagem 3 – Execução da obra 

 
Imagem 4 – Execução da obra 

 
Imagem 5 – Situação Atual 
 



 

 

 
Imagem 6 – Situação Atual 

 
Imagem 7 – Remanescente de obra 



 

 

 
Imagem 8 – Remanescente de obra 

 
Imagem 9 – Remanescente de obra 
 
  
##/Fato## 



 

 

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: 201411298 
Município/UF: Serra/ES 
Órgão: MINISTERIO DAS CIDADES 
Instrumento de Transferência: Contrato de Repasse - 761389 
Unidade Examinada: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 2.412.847,27 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 15/09/2014 a 30/09/2014 sobre a 
aplicação dos recursos do programa 0310 - Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano 
/ 1D73 - Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano no município de Serra/ES. 
 
A ação fiscalizada destina-se à formulação e implementação, por meio de projetos 
demandados pelos entes federados e aportes de recursos, de ações de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos urbanos, drenagem urbana, saneamento 
integrado, elaboração de estudos, planos e projetos, pavimentação e calçamento de vias 
urbanas, transporte público, acessibilidade, regularização fundiária, acesso à moradia e 
urbanização, dentre outras caracterizadas como desenvolvimento urbano, visando a melhoria 
das condições sanitárias, de habitabilidade, mobilidade e acessibilidade urbanas. 

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 
 
Não houve situações a serem apresentadas nesta parte, cuja competência para a adoção de 
medidas preventivas e corretivas seja dos gestores federais. 

2.2 Parte 2 
 
Nesta parte serão apresentadas as situações detectadas cuja competência primária para 
adoção de medidas corretivas pertence ao executor do recurso federal. 

Dessa forma, compõem o relatório para conhecimento dos Ministérios repassadores de 
recursos federais, bem como dos Órgãos de Defesa do Estado para providências no âmbito 
de suas competências, embora não exijam providências corretivas isoladas por parte das 
pastas ministeriais. Esta Controladoria não realizará o monitoramento isolado das 
providências saneadoras relacionadas a estas constatações. 

 
 
 
 



 

 

2.2.1. Atrasos na execução, parcelamento com perda da economia de escala, 
paralisação e rescisão contratual oneram contratação de obra. 
 
Fato 
 
Trata-se do Contrato de Repasse nº 036920567-11, firmado em 29/12/2011, entre a 
CAIXA/MCidades (Caixa Econômica Federal/Ministério das Cidades) e o Município da 
Serra, para a execução de drenagem e pavimentação em ruas do bairro Jardim Limoeiro e 
São Diogo no município da Serra, no montante de R$ 1.976.600,00 acrescido de 
contrapartida de R$ 395.320,00, totalizando o valor de R$ 2.371.920,00, com vigência 
original até 01/04/2013. O escopo original, orçado com data-base de outubro/2011, incluiu a 
Avenida Lourival Nunes e as ruas Cláudio Coutinho, Euclides da Cunha, Guimarães Júnior, 
Luiz Pina, São Pedro e São José, designado como Poligonal II. Houve cláusula suspensiva 
de 150 dias para entrega dos projetos de engenharia e demais documentos. Em 01/03/2012, 
foi realizada diligência de inconsistência técnica, apontando diversas readequações 
necessárias na planilha orçamentária, demandadas pela CAIXA, sendo que algumas 
composições foram compatibilizadas com as correspondentes do sistema SINAPI. Em 
09/03/2012, houve manifestação da empresa responsável pelo projeto sobre as 
inconsistências técnicas apontadas. 
Em 27/03/2012, a CAIXA emitiu Laudo de Análise de Empreendimento - LAE, no qual se 
considerou o projeto viável do ponto de vista técnico, e, em 03/04/2012, a CAIXA emitiu 
Parecer Técnico de engenharia aprovando o projeto, permanecendo a condição suspensiva 
apenas em razão de pendências jurídicas. 
Em 25/05/2012, a condição suspensiva é retirada por não haver mais pendências e  existir 
condições de iniciar o processo licitatório. 
Houve termo aditivo ao contrato de repasse, de 01/08/2012, alterando o valor da 
contrapartida de R$ 395.320,00 para R$ 228.774,58. Em 27/05/2013, outro termo aditivo 
alterou o valor da contrapartida para R$ 436.247,27, após reprogramação aprovada pela 
CAIXA, totalizando o valor do contrato de repasse em R$ 2.412.847,27. 
Em 06/03/2013, mais um termo aditivo prorrogou o fim da vigência de 01/04/2013 para 
01/04/2014. Em 24/03/2014, outro termo aditivo prorrogou o fim da vigência de 01/04/2014 
para 01/04/2015. 
Importante relatar que o contrato de repasse sob exame esteve em sério risco de ter os 
recursos bloqueados, em razão da demora na execução do objeto, conforme alerta da 
CAIXA. 
“O Art. 2º do Decreto nº 7.654, de 23/12/2011, da Presidência da República, prorroga a 
validade dos valores inscritos em Restos a Pagar 2011 não processados e não liquidados 
até 30/06/2013. A partir de 01/07/2013, a Secretaria do Tesouro Nacional promoverá o 
bloqueio de todos os saldos de empenhos sem processamento e liquidação dos Restos a 
Pagar 2011, exceto para os contratos de repasse que comprovarem evolução física 
(execução iniciada) até 28/06/2013 (sexta-feira) 
Por execução iniciada, entende-se: 
a) No caso de obras, a emissão da ordem de serviço e o efetivo início da obra.“ 
 
Este alerta sinalizou que o presente contrato teria um calendário apertado para não incorrer 
no bloqueio dos recursos em 28/06/2013. Assim, em dois meses, a PMS deveria:  
a) obter a aprovação da caixa para a reprogramação, obtida em 07/05/2013;  
b) realizar a concorrência, finalizada com a assinatura do contrato 127/2013, em 20/06/2013;  
c) obter a aprovação da CAIXA para início do empreendimento, a qual foi emitida em 
28/06/2013; e 



 

 

d) expedir a ordem de serviço e iniciar efetivamente a obra, a qual foi emitida em 
27/06/2013.  
 
Pode-se observar que a Ordem de Serviço da Prefeitura possui data anterior à autorização da 
CAIXA para início do empreendimento. 
 
Importante consignar que, embora o escopo do presente trabalho seja o contrato de repasse 
0369205-67 (Poligonal II), há uma área contígua, designada pelos técnicos como Poligonal 
I, que será objeto de intervenções semelhantes e está no âmbito de outro contrato de repasse 
de nº 0367232-59. Estas regiões da Poligonal I e II são geograficamente conjuntas, 
ocupando uma área ininterrupta total de aproximadamente 0,36 km² (polígono de 
aproximadamente 550m x 650m). Operacionalmente, com a divisão em duas poligonais, foi 
feita uma planilha orçamentária para cada intervenção sem considerar esta situação 
particular de proximidade e pequena extensão. Este fato gera perda de economia de escala 
nos investimentos, pois implica em uma duplicidade desnecessária de determinados itens e 
insumos, tais como canteiros de obra, mão de obra e equipamentos, que poderiam ser 
unificados em um único conjunto. Em razão disto, serão incluídos nos relatos a seguir dados 
relativos à Poligonal I. 
 
Contratos de repasse e respectivas concorrências em que houve parcelamento com possível 
perda de economia de escala 
Contrato de Repasse Bairro a que se refere Licitação 
CR 0367232-59 Jardim Limoeiro - Poligonal I Concorrência nº 012/2012 
CR 0369205-67 Jardim Limoeiro - Poligonal II Concorrência nº 013/2012 
 
O relato a seguir envolve as duas concorrências acima identificadas, uma vez que as 
ocorrências são muito semelhantes em ambos os casos. Em 17/10/2012, a Prefeitura 
Municipal da Serra deflagrou os processos licitatórios com a publicação dos avisos de 
licitação. Por força da Decisão 5554/2012, de 08/11/2012, do Tribunal de Contas do Estado 
do Espírito Santo/TCE-ES, os processos foram suspensos cautelarmente em razão de 
representação questionando a exigência de certidão negativa de recuperação judicial para 
habilitação de interessados. Após o julgamento, o TCE-ES, por meio do Acórdão TC 
001/2013, de 22/01/2013, determinou a retificação dos editais referentes às Concorrências nº 
012/2012 e 013/2012. 
Os processos licitatórios são retomados em 14/02/2013 com a publicação dos avisos de 
licitação com os editais retificados. Em 14/03/2013, são apresentados questionamentos aos 
editais no tocante às planilhas orçamentárias, particularmente, quanto à data base dos preços 
que era de outubro/2011. Em 15/03/2013, é publicado um aviso de suspensão das 
concorrências nº 012/2012 e 013/2012, para atualização das planilhas orçamentárias. 
Em 08/05/2013, os processos são novamente retomados com as planilhas atualizadas para a 
data base fevereiro/2013, com os valores orçados se alterando de R$ 2.205.374,58 para R$ 
2.412.847,27, na CP 013/2012 e de R$ 384.198,02 para R$ 414.765,82, na CP 012/2012. 
Participaram do certame CP 013/2012 (Poligonal II) os seguintes interessados: 
 
Licitantes Concorrência nº 13/2012 

Empresa CNPJ Proposta (R$) 
CONTEK ENGENHARIA S/A 27.183.425/0001-30 2.286.817,42 
TRACOMAL TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES 
MACHADO LTDA 

27.143.007/0001-19 2.412.847,27 

FACOM F DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES LTDA 32.447.237/0001-01 Inabilitada 
MONTALVANI ENGENHARIA LTDA 03.971.706/0001-99 1.643.594,40 
SERRABETUME ENGENHARIA LTDA 39.365.176/0001-82 2.250.655,92 



 

 

PELICANO CONSTRUÇÕES AS 27.426.196/0001-37 2.263.676,77 
RABI CONSTRUTORA LTDA 07.162.396/0001-12 2.412.847,27 
CONSTRUTORA UNIÃO LTDA 27.185.248/0001-20 2.280.094,64 
 
Na fase de habilitação foi considerada inabilitada a empresa FACOM F DE ALMEIDA 
CONSTRUÇÕES LTDA. Na etapa de julgamento das propostas, em 12/06/2013, foi 
sagrada vencedora a empresa MONTALVANI ENGENHARIA LTDA com a proposta no 
valor de R$ 1.643.594,40. 
 
Participaram do certame CP 012/2012 (Poligonal I) os seguintes interessados: 
 
Licitantes Concorrência nº 12/2012 

Empresa CNPJ Proposta (R$) 
RABI CONSTRUTORA LTDA 07.162.396/0001-12 435.814,77 
MONTALVANI ENGENHARIA LTDA 03.971.706/0001-99 284.817,60 
 
No julgamento das propostas, em 10/06/2013, foi sagrada vencedora a empresa 
MONTALVANI ENGENHARIA LTDA com a proposta no valor de R$ 284.817,60. 
Por meio de ofício, a Comissão solicitou pronunciamento do licitante que apresentou o 
menor preço em face do disposto no Art.48, inciso II, §1º, alínea "b" da Lei 8.666/93, uma 
vez que sua proposta continha desconto de 31,88% do valor orçado pela Prefeitura, no caso 
da CP 013/2012, e desconto de 31,3% no caso da CP 012/2012. 
Em sua manifestação, de 25/06/2013, a empresa vencedora declarou que “em sua proposta 
de preços, apresentou valores de fato, abaixo do mercado, isso porque, visa apenas manter 
sua estrutura sem objetivar nenhum tipo de lucro”. 
No documento do setor de engenharia da CAIXA que faz a verificação do processo 
licitatório a questão dos preços está relatada nos seguintes termos: “o valor global da 
licitação foi 31,88% inferior ao valor da análise inicial, sendo tal desconto justificado pela 
empresa vencedora da licitação”. 
 
A despeito dos questionamentos, a empresa sagrou-se vencedora em ambas as licitações e os 
contratos nº 126/2013 e 127/2013 foram firmados em 20/06/2013. 
 
A ordem de serviço para início das obras foi emitida em 27/06/2013, um dia antes de se 
encerrar o prazo para bloqueio dos recursos pela Secretaria do Tesouro Nacional, nos termos 
do Decreto nº 7.654, de 23/12/2011, da Presidência da República. 
Houve uma única medição, referente à placa e ao barracão da obra, num total de R$ 
11.360,35, aprovados pela CAIXA por meio do Relatório de Acompanhamento do 
Empreendimento – RAE nº 01, de 10/07/2013. Por meio do Ofício GP nº 294/2013, de 
08/07/2013, a Prefeitura solicitou autorização de saque. Contudo, em razão de pendências 
apontadas pela CAIXA em 26/06/2013 - relativas ao detalhamento do BDI, que, no 
entendimento da Engenharia da CAIXA, estaria com os cálculos incorretos por conter 
despesas diretas - a autorização do pagamento só foi emitida pela CAIXA em 14/01/2014. 
Ressaltamos que a recomposição do BDI foi enviada pela empresa contratada à Prefeitura, e 
por esta à CAIXA, por 4 vezes, em 25/07/2013, em 21/11/2013, em 27/12/2013 e em 
08/01/2014, tendo as correções demandadas no BDI sido aceitas somente na última vez. 
Cabe registrar que a composição do BDI foi reformulada, mas o percentual manteve-se o 
mesmo (30%) e foi acatado pela CAIXA, após seis meses de retenção na autorização de 
saque. 
 



 

 

Neste ínterim, em 14/08/2013, foi emitida pela Prefeitura Municipal da Serra uma ordem de 
paralisação dos serviços referentes aos contratos nº 126/2012 e 127/2013, com suposto 
fundamento no interesse da Administração Pública, sem maiores detalhes. 
De acordo com o Ofício SEOB/SEC nº 047/2014, de 27/01/2014, verifica-se que, em 
24/10/2013, foi enviado email para o contratado para retomada das obras, contudo, como 
não houve o comparecimento de nenhum representante da empresa a ordem de reinício não 
foi assinada. Consta ainda que, em 17/12/2013, foram feitos contatos telefônicos e pessoais 
com a empresa sem sucesso. Nesta data, diante da constatação que houve possível prejuízo 
para o município, uma vez que o canteiro de obras foi desmobilizado e a placa de obra não 
estava mais presente na obra, a administração manifestou a sua intenção de rescindir 
unilateralmente o contrato, com a possibilidade de aplicação de penalidades legalmente 
previstas. 
Em sua manifestação a empresa alegou que: 
“6. O contrato, com 48 (quarenta e oito) dias após iniciar, houve por parte da 
Administração uma paralisação dos serviços. Isso causou prejuízos a contratada, uma vez 
que a mesma deixou a disposição da Prefeitura equipe técnica, máquinas e equipamentos 
necessários à execução dos serviços. 
(...) 
10. Podemos ver claramente que a Contratante não cumpriu com o seu dever ao que diz a 
Cláusula Terceira do contrato, uma vez que o pagamento dos serviços referentes ao mês de 
junho/2013, só foi realizado sete meses após os serviços executados.” 
Ao final de sua manifestação, a empresa pede que haja uma rescisão amigável dos contratos 
sem a aplicação de penalidades. Nos processos não há nenhum documento de acolhimento 
ao pedido de rescisão amigável, versando sobre a dispensa de aplicação de penalidades 
contratuais previstas face à paralisação decretada pela Prefeitura, bem como quantificando e 
apontando responsáveis pelo possível prejuízo ao município em função dessa ordem de 
paralisação sem motivação aparente. 
Em 28/02/2014, houve a rescisão unilateral dos contratos nº 126/2013 e 127/2013, com 
fundamento nos itens 10.1 - I, II e IV e 10.2 da cláusula décima dos referidos contratos e os 
Arts 55, inciso III, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93. 
Assim se encerraram os contratos nº 126/2013 e 127/2013, relativos à poligonal I e II, sem 
que o objeto tenha sido executado. 
 
Cerca de um mês após a rescisão, a Prefeitura deflagrou a Concorrência nº 006/2014, 
iniciada em 03/04/2014. O objeto foi dividido em dois lotes. O lote I correspondente à 
Poligonal I e o lote II à Poligonal II. Nos termos do edital, foi permitido apresentar proposta 
para mais de um lote e uma mesma empresa poderia sagrar-se vencedora de ambos os lotes. 
O lote I, referente ao contrato de repasse 0367232-59, teve seu valor orçado em R$ 
427.012,69 e o lote II, correspondente ao contrato de repasse 0369205-67, foi orçado em R$ 
2.398.995,67, com a data base de janeiro/2014. Desta feita a Prefeitura reduziu o BDI para 
26,44%, conforme despacho em 30/04/2014, e posteriormente para 24,23%, conforme 
despacho em 13/05/2014, de acordo com a norma vigente. O Edital de Concorrência Pública 
nº 006/2014 foi autuado no processo administrativo nº 27.190/2014. O aviso de licitação foi 
publicado em 14/05/2014 e republicado em 09/06/2014, em razão da retificação dos valores 
a serem licitados. 
Participaram do certame os seguintes interessados: 
 
 
 
 



 

 

Licitantes Concorrência nº 06/2014 
Empresa CNPJ Proposta Lote - (R$) 

CONTEK ENGENHARIA S/A 27.183.425/0001-30 Habilitada 
ENGENHARIA E CONSTRUTORA ARARIBÓIA 
LTDA 

28.038.024/0001-59 Habilitada 

ÔNIX CONSTRUÇÕES S/A 07.807.573/0001-70 Lote I - 397.025,12 
Lote II - 2.231.581,22 

RODAENG ENGENHARIA LTDA 11.166.646/0001-60 Habilitada 
SERRABETUME ENGENHARIA LTDA 39.365.176/0001-82 Habilitada 
 
Sagrou-se vencedora a empresa Ônix Construções S/A com o valor de R$ 397.025,12, para 
o lote I (Poligonal I), e R$ 2.231.581,22, para o lote II (Poligonal II). Ambos os contratos nº 
173/2014 (lote I) 174/2014 (lote II), foram firmados em 04/07/2014. Não foi identificada na 
documentação analisada nenhuma ordem de serviço para o início das obras. 
 
Haja vista a possível perda de economia de escala decorrente do parcelamento da obra em 
duas licitações / lotes, a paralisação dos contratos originais da obra, sem registro da 
motivação, e os atrasos decorrentes, que oneraram a execução da obra, solicitamos à 
Prefeitura, por meio da SF nº 201411297-02, de 29/09/2014, o seguinte: 
 
“Com vistas a subsidiar os trabalhos de fiscalização em programas financiados com 
recursos públicos federais, no âmbito do Município da Serra, e em consonância ao disposto 
no artigo 26 da Lei n.º 10.180, de 06/02/2001, solicitamos a Sua Excelência disponibilizar a 
seguinte documentação relativa ao Contrato de Repasse n.º 0369205-67 (SIAFI/SICONV n.º 
761389), cujo objeto é Drenagem e Pavimentação – Bairro Jardim Limoeiro, no município 
da Serra/ES: 

1. Solicitamos justificar o parcelamento com perda da economia de escala ocorrido 
nas obras, primeiramente por meio da divisão da contratação em duas licitações 
(Concorrência nº 12/2013 e 13/2013, que tiveram os contratos rescindidos), e 
posteriormente por meio da divisão das mesmas obras em dois lotes na licitação 
subsequente, Concorrência nº 06/2014. A perda de escala ocorre pelo fato das obras 
serem contíguas e de pequena extensão. Tal fato ocasiona a instalação e pagamento 
de canteiros de obras, equipamentos e mão de obra em duplicidade. 
 

2. Os contratos nº 126/2013 e 127/2013, decorrentes das Concorrências nº 12/2013 e 
13/2013, foram firmados em 20/06/2013. O primeiro com prazo de execução de 5 
meses e o segundo com prazo de execução de 7 meses, conforme Cláusula Quinta. 
Contudo, a mesma cláusula estabelece que o prazo de vigência dos contratos é de 10 
e 14 meses, respectivamente. Haja vista a previsão de reajuste anual embutida nos 
contratos, na Cláusula Quarta, solicitamos justificar a decisão prévia da 
administração, formalizada em contrato, de possibilitar a priori o pagamento de 
reajuste, uma vez que as obras têm previsão de execução igual à metade da vigência 
do contrato. 
 

3. Verifica-se que a Prefeitura emitiu uma ordem de paralisação dos contratos em 
14/08/2013, sem apresentar motivação. A Prefeitura tentou reiniciar as obras, 
convocando a empresa por email em 24/10/2013. Porém, a obra não foi retomada, 
pois a empresa alegou prejuízos com a ordem de paralisação, devido à mobilização 
de canteiro de obras e equipamentos e ausência de pagamento da primeira medição. 
A empresa, com essas alegações, solicitou a rescisão amigável do contrato, em 



 

 

03/02/2014, porém a Prefeitura não acatou o pedido e promoveu a rescisão 
unilateral do contrato, em 28/02/2014. Não identificamos a existência de análise das 
alegações da empresa, com o acatamento ou a aplicação de penalidades 
contratuais. 
 

4. A única medição, atestada pela Prefeitura e aprovada mediante relatórios de 
acompanhamento – RAE da CAIXA, demonstra que a empresa executou o barracão 
e placa de obra, no valor de R$ 11.360,35, que somente foi quitada em 17/01/2014. 
Verificamos, em vistoria física no dia 24/09/2014, que este valor constitui-se em 
prejuízo devido à paralisação da obra, pois não existe mais. 
 

5. As Concorrências nº 12 e 13/2013 obtiveram a contratação das obras por um valor 
global de R$ 1.928.412,00, vantajoso para a administração, pois a empresa 
contratada afirmou que já estaria instalada para a execução, e não necessitaria de 
mobilizar dois conjuntos de canteiro, equipamentos e mão de obra. Verifica-se que, 
após a paralisação imotivada, a Concorrência nº 06/2014 obteve a contratação das 
mesmas obras por um valor global de R$ 2.628.706, um valor 36% superior, pois 
manteve a duplicidade de contratação de canteiros, equipamentos e mão de obra. 

 

6. Solicitamos apresentar o seguinte: 
a. Justificativas para a divisão da obra em duas concorrências, com evidente 

perda da economia de escala quanto à instalação de canteiros, equipamentos 
e mão de obra, pela duplicação desses serviços. 

b. Justificativa para o atraso de 7 meses no pagamento da primeira medição, 
que se refere a instalação de um canteiro de obras, cujo pagamento já se 
encontrava aprovado pela CAIXA e autorizado para pagamento desde 
10/07/2013, o que prejudicou a empresa contratada. 

c. Justificativas e documentos que demonstram a motivação, a conveniência e o 
interesse público na paralisação do contrato, ocorrida em 14/08/2013. 

d. Justificativa para a inexistência de análise das alegações da empresa e 
consequente acatamento ou aplicação de penalidades contratuais. 

e. Justificativa para as mesmas obras terem sido contratadas por meio da 
Concorrência nº 06/2014 com a duplicidade de canteiro de obras, 
equipamentos e mão de obra, por um valor cerca de 36% superior ao 
anteriormente contratado.” 

 
Não houve resposta por parte da Prefeitura. 

 
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Em resposta ao Relatório Preliminar, por meio do Of. CGM nº 032/2014, de 07/11/2014, a 
Controladoria Geral do Município se manifestou da seguinte forma: “Tendo em vista, os 
pontos elencados no Relatório Preliminar nº 002, encaminhamos documentos/justificativas 
e esclarecimentos prestados pelas Secretarias pertinentes. Em anexo seguem: 
- CI SEOB nº 064/2014 
- Of. Interno Captação de Recursos nº 087/2014.” 



 

 

Por meio do Of. Interno Captação de Recursos nº 087/2014, de 05/11/2014, o Setor de 
Captação assim se manifestou: 
“Informamos que em 2011 foram disponibilizadas no Portal de Convênios do Governo 
Federal – SICONV – duas emendas distintas, de número 24930001/2011 e 24930007/2011, 
no programa Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano do Ministério das Cidades. 
Como naquela época não foi possível cadastrar uma proposta utilizando as duas emendas, 
devido à forma como as emendas estavam disponibilizadas no SICONV, foram cadastradas 
duas propostas distintas. O que, consequentemente, nos impossibilitou de celebrar apenas 
um contrato de repasse em atendimento às duas emendas. 
Foram celebrados, portanto, junto à Caixa Econômica Federal, os contratos de Repasse nº 
0367232-59 – DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DA 
SERRA/ES (Poligonal I) e 0369205-67 – DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DOS BAIRROS 
NO MUNICÍPIO DA SERRA/ES (Poligonal II), cujos objetos contemplam a mesma 
região/bairros, visando minimizar os problemas relacionados à rede de drenagem e à 
pavimentação nas Poligonais I e II. 
Acerca da realização das Concorrências Públicas nº 012/2013 e 013/2013, referentes aos 
contratos de Repasse 0367232-59 e 0369205-67, respectivamente, cujos contratos nº 
126/2013 e 127/2013 foram “rescindidos amigavelmente”, conforme aponta o Relatório 
Preliminar complementar nº 002 da CGU supracitado. 
Quanto à realização de duas Concorrências Públicas distintas em 2013 e apenas uma 
Concorrência Pública de nº 006 no ano em curso, informamos que em ambas as ocasiões a 
decisão tomada e a metodologia utilizada não competem a essa Coordenadoria de 
Administração de Convênios e Captação de Recursos – CACC. No entanto, acreditamos 
que, no que tange a Concorrência Pública 006/2014, que abrange os dois Contratos de 
Repasse supracitados, optou-se justamente por atender o Artigo nº 23§1º da Lei 8.666/93: 
As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão divididas em tantas 
parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à 
licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à 
ampliação da competitividade sem perda da economia de escala.” 
Por meio da CI-SEOB-061/2014, de 28/10/2014, o Secretário de Obras encaminhou à 
Controladora Geral do Município a resposta à solicitação de fiscalização nº 201411298-02, 
nos seguintes termos: 
“a) Resposta: Houve necessidade de duas licitações separadas, tendo em vista que foram 
obtidas duas emendas parlamentares distintas. Desta forma, não foi possível unificar. 
b) Resposta: A secretaria de obras executou a parte que lhe cabia, liberando as medições 
finais no início de agosto de 2013. Não é de responsabilidade da secretaria de obras a 
liberação de pagamentos, que cabe à secretaria de finanças. 
c) Resposta: A paralisação ocorreu para reavaliação da intervenção diante de possibilidade 
de execução de projeto mais amplo envolvendo macrodrenagem da região. 
d) Resposta: Conforme ofício SEOB/SEC nº  e documentação da época da rescisão 
(anexos); 
e) Resposta: A resposta da letra “a” já esclarece a pergunta, tendo em vista que licitações 
diferentes poderiam ter tido vencedores diferentes;”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Em resposta à solicitação de fiscalização nº 201411298-02, por meio da CI-SEOB-
061/2014, de 28/10/2014, dirigido à Controladora Geral do Município, o Secretário de Obras 
se manifestou, nos seguintes termos: “houve necessidade de duas licitações separadas, 



 

 

tendo em vista que foram obtidas duas emendas parlamentares distintas. Desta forma, não 
foi possível unificar.” 
Já na manifestação, por ocasião do Relatório Preliminar complementar nº 002, por meio do 
Of. Interno Captação de Recursos nº 087/2014, de 05/11/2014, o gestor afirma, em síntese, 
que: a) havia duas emendas parlamentares distintas; b) em razão disto, foi necessário 
cadastrar no SICONV duas propostas distintas; c) foi necessário firmar dois contratos de 
repasse com a Caixa. 
Considerando as respostas acima, é admissível que as emendas distintas tenham dado 
origem a dois contratos de repasse, devido a particularidades do SICONV. Doutro lado não 
merece acolhida a parte da resposta que afirma a necessidade de duas licitações ou de uma 
licitação com itens separados, porque havia duas emendas distintas. 
O fato de haver dois contratos de repasse não implica necessariamente no parcelamento na 
licitação, pois compete ao gestor na definição do objeto, quando proceder ao parcelamento 
do mesmo, evitar a perda de economia de escala, conforme disposto no §1º do Artigo 23 da 
Lei 8.666/93. 
Fossem os objetos distantes geograficamente, muito provavelmente, seria esta a solução, ou 
seja, parcelar o objeto conforme por contrato de repasse, mas não é este o caso. A solução 
adotada também seria justificada, se entre as datas da assinatura dos contratos de repasse 
houvesse um considerável intervalo temporal que implicasse na realização dos processos 
licitatórios em datas distintas, bem como o início da execução do objeto. 
Mas isto não ocorre no caso presente, os contratos de repasse CR 0367232-59 (Poligonal I) e 
CR 0369205-67 (Poligonal II) foram assinados no mesmo dia, 29/12/2011. Além disto, as 
concorrências públicas nº 012/2012 (Poligonal I) e 013/2012 (Poligonal II) foram realizadas 
simultaneamente. Posteriormente, na concorrência nº 006/2014, os objetos referentes à 
Poligonal I e Poligonal II foram itens do mesmo processo, ou seja, foram licitados na mesma 
ocasião. 
Conclui-se que a proximidade geográfica dos locais das intervenções e a proximidade 
temporal dos contratos de repasse apontam no sentido de que deveriam ser reunidos em um 
único objeto e licitados conjuntamente adjudicando-o a um mesmo vencedor com vistas à 
obtenção de ganhos de escala. 
Esta união dos objetos tem como fundamento o princípio da economicidade, comando legal 
a favorecer estratégias e procedimentos que visem à redução de custos na aplicação dos 
recursos públicos. 
Outro ponto da manifestação argumenta que o parcelamento do objeto atende a uma 
determinação da Lei da Licitações: “... acreditamos que, no que tange a Concorrência 
Pública 006/2014, que abrange os dois Contratos de Repasse supracitados, optou-se 
justamente por atender o Artigo nº 23§1º da Lei 8.666/93.”  
Esta alegação também não merece acolhimento, porque a própria Lei coloca uma ressalva a 
ser observada quando da implementação do parcelamento “... sem perda da economia de 
escala”. Como já demonstrado, no caso presente ocorreu a perda de escala, logo o 
parcelamento não deveria ter sido implementado. 
Por fim, cabe consideração sobre uma informação incorreta contida na manifestação do 
gestor: “ ... cujos contratos nº 126/2013 e 127/2013 foram “rescindidos amigavelmente”, 
conforme aponta o Relatório Preliminar complementar nº 002 da CGU supracitado”. 
O Relatório Preliminar não considerou a rescisão como amigável. O prestador propôs a 
rescisão amigável, após o gestor sinalizar com a rescisão unilateral e com a aplicação de 
penalidades, uma vez que identificou a ocorrência de prejuízo para o município. Como 
houve a assinatura de termo de rescisão unilateral, o gestor não acolheu o pedido. Apesar do 
prejuízo citado não houve a aplicação de penalidades contratuais previstas. 
 



 

 

Por fim, considerando que: 1) não foi possível apurar o montante real decorrente da perda de 
economia de escala, uma vez que a obra ainda não se iniciou; 2) a obra já incorreu em 
atrasos consideráveis, prejudicando a população a ser beneficiada; e 3) não há garantias de 
que uma nova licitação, unificando a obra, venha a atender ao interesse público promovendo 
a redução real de valores, é recomendável que a Prefeitura realize o acompanhamento 
conjunto e concomitante das duas execuções e, uma vez detectada a eventual ocorrência de 
duplicidade desnecessária de determinados itens, tais como canteiro de obras, mão-de-obra 
ou equipamentos, promova o ajuste contratual junto à empresa executora com vistas a 
eliminar estes custos em duplicidade. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.2. Informações sobre a verificação de sobrepreço. 
 
Fato 
 
As planilhas orçamentárias licitadas referentes à Poligonal I e II, no valor de R$ 427.012,69 
e R$ 2.398.995,67, respectivamente, data-base Jan/2014, BDI de 24,23%, foram compostas 
utilizando referências SINAPI e SICRO. A empresa vencedora da Concorrência nº 06/2014 
apresentou propostas para a Poligonal I e II no valor de R$ 397.025,12 e R$ 2.231.581,22, 
um desconto de 7,02% e 6,98%, respectivamente. Com vistas a verificar a ocorrência de 
sobrepreço, comparamos os preços da proposta vencedora com a referência SINAPI e 
SICRO. Para a Poligonal I foram verificados 14 itens, atingindo 82,24% do total e para a 
Poligonal II foram verificados 11 itens, perfazendo 81,55% do montante. Não identificamos 
sobrepreço.  
##/Fato## 

 
2.2.3. Informações quanto às especificações técnicas. 
 
Fato 
 
O projeto de engenharia contemplou os seguintes serviços: estudo geotécnico, estudo 
topográfico, projeto de terraplenagem/drenagem/pavimentação, projeto de sinalização 
vertical e horizontal a serem implementados no Bairro Jardim Limoeiro, no município da 
Serra. Com base no contrato 318/2011, o trabalho foi feito pela empresa EA&D 
ENGENHARIA, ARQUITETURA E DESIGN LTDA-ME, CNPJ 09.240.723/0001-32, com 
emissão de ART específica, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil CREA/RJ nº 
861010117/D, que elaborou o memorial de cálculo, plantas e cortes, bem como planilha 
orçamentária no valor de R$ 2.205.374,58, data-base outubro/2011, BDI de 30%. O projeto 
foi aprovado pela CAIXA por meio de Laudo de Análise Técnica de Engenharia, de 
03/04/2012, sob a responsabilidade do engenheiro CREA/ES nº 4794/D, terceirizado da 
CAIXA, que considerou os quantitativos propostos compatíveis com o projeto, o 
cronograma compatível com o volume de serviços, e os custos compatíveis com a referência 
SINAPI. 
Em 13/05/2014, a Prefeitura da Serra encaminha documentação pleiteando reprogramação 
com alterações no projeto. Tais alterações motivaram a realização de Diligência para 
avaliação de inconsistência técnica que foi realizada pela empresa APSE – Avaliações, 
Projetos e Serviços de Engenharia LTDA, CNPJ 02.333.712/0001-58, cujo responsável legal 
é o engenheiro CREA-ES nº 4794-D (terceirizado da CAIXA). 
Em 27/05/14, em relatório encaminhado à GIDUR/Vitória, o engenheiro solicitou 
informações complementares para dar continuidade à análise do pedido de revisão do 



 

 

projeto e solicitou ainda alterações em quantitativos da planilha orçamentária, conforme a 
seguir: 
“1) Devido as aparentes características do solo local substituir parte do escoramento com 
pranchões por escoramento metálico tipo gaiola a R$ 9,00/m² já com BDI (por ser mais 
apropriado e de menor custo) e ajustar qtde pois norma de segurança exige escoramento 
para profundidades acima de 1,25 m. (Deixar pequena qtde com pranchões) 
2) Reduzir qtde de placa de obra item 1.1 para 8m² 
3) Prever em planilha banheiro químico a R$ 808,14/mês, já com BDI 
4) Não localizamos em planilha os serviços de bota fora da demolição das calçadas 
existentes para as novas padronizadas. Revisar/justificar. 
5) Revisar qtde transporte CBUQ da usina item 3.10 para 4440 ton x 10 km = 44400 ton.km 
6) Revisar qtde transporte material demolido asfalto - item 3.5 para = 463,85 m³ x 1,85 
ton/m³ x 15 km = 12.871,83 ton.km 
7) Justificar/revisar a não inclusão de administração local na planilha. 
8) Apresentar ART do orçamento revisado. 
9) Após ajuste planilha, encaminhar cronograma atualizado. 
10) Corrigir na descrição do item 2.11 escoramento para – área cravada. Corrigir também 
código sinapi – 73877/001 e preço a R$ 46,28 já com BDI. 
11) Revisar numeração dos itens por alguns estão repetidos.” 
 
Em 03/06/2014, a caixa adicionou estas considerações na ficha resumo do contrato para 
atendimento pelo interessado. Na documentação analisada, não foi identificada a resposta da 
Prefeitura às solicitações do engenheiro responsável pela formulação das inconsistências, em 
que pese a obra já estar contratada.  
##/Fato## 

 
2.2.4. Informações sobre a verificação de superfaturamento. 
 
Fato 
 
O Relatório de Acompanhamento do Empreendimento RAE nº 1, de 10/07/2013, referente 
ao contrato nº 127/2013, da Poligonal II, objeto do Contrato de Repasse nº CR 0369205-67, 
atestou a execução do barracão de obras e da placa da obra, no valor de R$ 11.360,35, 
conforme a seguir: 
 

DESCRIÇÃO ITEM 
VALOR 

CONTRATADO (R$) 
VALOR REALIZADO 
ACUMULADO (R$) % REALIZADO 

Serviços Preliminares 51.044,20 11.360,35 0,69 
Obras de arte e Drenagem 271.142,41 0,00 0,00 
Pavimentação 921.960,44 0,00 0,00 
Sinalização 26.269,02 0,00 0,00 
Obras complementares 373.178,33 0,00 0,00 
Total Contratado pelo 
contrato nº 127/2013 1.643.594,40 0,00 0,00 
Saldo Contratual do CR 
0369205-67 769.252,87 0,00 0,00 
TOTAL 2.412.847,27 11.360,35 0,47 
  
Em vistoria física, realizada em 24/09/2014, verificamos que o canteiro de obra foi 
desmobilizado e a placa de obra não existe mais, conforme descrito em item específico deste 
relatório. Contudo, constatamos que houve a execução física dos itens atestados, conforme 



 

 

fotografias constantes do referido RAE. Não identificamos pagamento por itens não 
executados. 
 

 
Imagem 1 – Execução do barracão e da placa de obra, conforme RAE nº 1, de 10/07/13 

 
Imagem 2 – Área de intervenção projetada das poligonais I e II, objeto dos contratos de 
repasse CR 0367232-59 e CR 0369205-67, gerada com auxílio de GPS em 24/09/2014. 
 
  
##/Fato## 

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: 201411287 
Município/UF: Serra/ES 
Órgão: MINISTERIO DAS CIDADES 
Instrumento de Transferência: Contrato de Repasse - 562671 
Unidade Examinada: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 11.962.777,97 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 15/09/2014 a 30/09/2014 sobre a 
aplicação dos recursos do programa 1128 - Urbanização, Regularização Fundiária e 
Integração de Assentamentos Precários / 0634 - Apoio à Melhoria das Condições de 
Habitabilidade de Assentamentos Precários no município de Serra/ES. 
 
A ação fiscalizada destina-se a Transferência de recursos do Orçamento da União para 
apoiar o poder público na implantação/aprimoramento dos padrões de habitabilidade e de 
qualidade de vida das famílias de baixa renda, que vivem em assentamentos precários em 
localidades urbanas e rurais. A urbanização de assentamentos precários pode compreender: 
obras e serviços de melhoria e produção habitacional, saneamento básico, infraestrutura e 
recuperação ambiental; construção de equipamentos comunitários; implantação e 
parcelamento de glebas; desenvolvimento de trabalho social e comunitário. . 

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 
 
Não houve situações a serem apresentadas nesta parte, cuja competência para a adoção de 
medidas preventivas e corretivas seja dos gestores federais. 

2.2 Parte 2 
 
Nesta parte serão apresentadas as situações detectadas cuja competência primária para 
adoção de medidas corretivas pertence ao executor do recurso federal. 

Dessa forma, compõem o relatório para conhecimento dos Ministérios repassadores de 
recursos federais, bem como dos Órgãos de Defesa do Estado para providências no âmbito 
de suas competências, embora não exijam providências corretivas isoladas por parte das 
pastas ministeriais. Esta Controladoria não realizará o monitoramento isolado das 
providências saneadoras relacionadas a estas constatações. 

 
 
 



 

 

2.2.1. Informações gerais sobre o Contrato de Repasse nº 0192803-47/2006. 
 
Fato 
 
Trata-se do Contrato de Repasse nº 0192803-47/2006/MINISTÉRIO DAS 
CIDADES/CAIXA (CR) celebrado, em 16/06/2006, entre a União Federal, por intermédio 
do Ministério das Cidades, representada pela CAIXA, e o município da Serra/ES, 
objetivando a execução de ações relativas ao Programa de Urbanização, Regularização e 
Integração de Assentamentos Precários. 
 
A finalidade do contrato de repasse foi a transferência de recursos financeiros da União para 
a execução de construção de unidades habitacionais, infraestrutura e realização de projeto 
social na região da grande Jacaraípe, no município da Serra/ES, denominado de Loteamento 
Costa Dourada. 
 
DAS CONDIÇÕE SUSPENSIVAS  
 
A eficácia do contrato de repasse, de acordo com a cláusula segunda, foi condicionada à 
apresentação pela Prefeitura Municipal da Serra – PMS e à análise favorável da CAIXA da 
documentação relativa ao projeto técnico de engenharia, no prazo de 60 dias, e da 
documentação comprovando a titularidade e regularidade da área de intervenção, no prazo 
de 90 dias. Por intermédio da Carta Reversal nº 314/06-GIDUR/VT/SR NORTE/ES, de 
15/08/2006, a CAIXA informa à PMS que o Ministério das Cidades procedeu a prorrogação 
do prazo de atendimento da condição suspensiva para 30/09/2006. 
 
No tocante a documentação relativa ao projeto técnico de engenharia, a CAIXA por meio do 
Laudo de Avaliação de Empreendimento – LAE, de 28/09/2006, informou que o 
empreendimento proposto era “viável sob os aspectos de engenharia com as seguintes 
pendências: “os valores do terreno e indenizações de benfeitorias deverão ser analisados 
pelo setor de avaliações da CAIXA; a documentação da área deverá ser analisada pelo 
jurídico da CAIXA; deverá ser obtida licença de instalação para o início das obras; e a 
área social da CAIXA deverá analisar os projetos/orçamentos sociais”. 
 
Quanto à documentação comprovando a titularidade e regularidade da área de intervenção, o 
Parecer Jurídico do Escritório de Advocacia terceirizado, datado de 27/09/2006, considerou 
regular a titularidade do imóvel tendo em vista que as “Referidas áreas são de propriedade 
do Município, livres e desembaraçadas, conforme certidões expedidas pelo Cartório de 
Registro Geral de Imóveis”.  
 
Cabe salientar que, posteriormente, a titularidade de parte da área de intervenção foi 
questionada na justiça (usucapião), tendo a PMS optado pela substituição por um novo 
terreno.  
 
DO VALOR DO CONTRATO 
 
O valor do contrato, estabelecido na cláusula quarta, foi fixado em R$ 11.962.777,97, sendo 
R$ 9.594.731,25 de responsabilidade da União Federal e R$ 2.368.046,72 alocados, de 
acordo com o cronograma de execução financeira, pelo município de Serra/ES a título de 
contrapartida. Ficou estabelecido, ainda, que caso houvesse necessidade de recursos 



 

 

adicionais à consecução do objeto do CR, a responsabilidade do aporte seria do município 
de Serra/ES. 
 
Os recursos financeiros da União foram disponibilizados mediante ordens bancárias 
conforme demonstrado a seguir: 
 
Recursos Liberados pela União 

UG GESTÃO DOCUMENTO EMISSÃO VALOR (R$) 
175004 00001 2007OB900559 25Abr2007 1.918.946,25 
175004 00001 2007OB907287 11Dez2007 2.878.419,38 
560018 00001 2008OB902729 24Nov2008 4.797.365,62 

Total  9.594.731,25 
Fonte: SIAFI 
 
DA VIGÊNCIA 
 
A vigência do CR, conforme previsto na cláusula décima sexta, iniciou-se na data de sua 
assinatura (16/06/2006) e encerrava-se em 16/11/2007. No entanto, mediante carta reversal 
ou termo aditivo, o CR foi prorrogado, sucessivamente em nove oportunidades, até a data de 
30/12/2014. Portanto, a vigência contratual que foi inicialmente prevista em 17 meses 
passou a ser de 102 meses. 
  
DAS METAS 
 
A seguir apresenta-se, de forma resumida, as metas e o cronograma de execução previsto no 
plano de trabalho: 
 
Metas e Cronograma de Execução previstos no Plano de Trabalho 

Metas Indicador Físico Valores Duração 
Unid Quant MCIDADES Contr Invest Meses 

1 Terreno m2 100.000  600.000,00 600.000,00 02 
2 Regularização 

Fundiária Indenização 
de Benfeitorias 

fam 271 149.050,00 130.900,00 279.950,00 04 

3 Elaboração de 
Projetos 

un 01  149.954,69 149.954,69 01 

4 Remanejamento de 
Famílias 

fam 271  35.000,00 35.000,00 01 

5 Infraestrutura un 271 4.202.592,14 10.000,00 4.212.592,14 12 
6 Provisão de Serviços 

Sociais Básicos 
un 01 330.860,00 1.255.338,91 1.586.198,91 08 

7 Habitações un 271 4.514.082,23  4.514.082,23 09 
8 Desenvolvimento 

Comunitário 
fam 271 398.146,88 86.853,12 485.000,00 12 

9 Gerenciamento 
Supervisão 

mês 12  100.000,00 100.000,00 12 

Fonte: Plano de Trabalho do Contrato de Repasse nº 0192803-47/2006/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA 
 
De acordo com o plano de trabalho, seriam beneficiadas 271 famílias cadastradas e 
residentes em áreas de risco, com população de 1.021 pessoas.  

Além da construção de unidades habitacionais para essas famílias, o plano de trabalho 
previu a realização de toda a infraestrutura (meta 5) que contempla esgotamento sanitário; 
abastecimento de água e ligações domiciliares; drenagem pluvial e sistema viário; dragagem 
do canal Av. Guayanases; áreas de lazer e paisagismo; e recuperação de áreas degradadas. 



 

 

Previu, ainda, a provisão de serviços sociais básicos (meta 6) que engloba a construção de 
um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), um Centro de Educação Infantil 
(CEI) e um Centro de Atividades Integrantes (CAI) de modo a garantir a sustentabilidade 
dessas famílias. 

Considerando o último Relatório de Acompanhamento de Engenharia – RAE nº 16, de 
21/08/2014, verificou-se que as metas de infraestrutura (meta 5), habitações (meta 7) e 
desenvolvimento comunitário (meta 8) foram parcialmente executadas pois apenas 109 
famílias (indicador físico) foram beneficiadas até o momento, o que representa 40,22% do 
previsto. Quanto à meta de provisão serviços sociais básicos (meta 6) verificou-se que, até o 
momento, não foi iniciada a sua execução. 

 
DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS  
 
Para consecução das metas 5 a 7 da tabela anterior, inicialmente, foi realizada a 
Concorrência nº 031/2007 (Processo 15.436/2007), a partir da qual foi firmado, em 
30/06/2008, o Contrato nº 304/2008 – SEOB com a empresa JBE Construtora Ltda ME 
(CNPJ 31.819.170/0001-26) no valor de R$ 11.122.066,10. 
 
De acordo com os Relatórios de Acompanhamento de Engenharia – RAE, emitidos pela 
CAIXA, o valor total aceito das medições relativas ao Contrato nº 304/2008 – SEOB 
alcançou o montante de R$ 2.334.706,49 conforme discriminado a seguir: 
 
Valor total das medições do Contrato nº 304/2008 – SEOB  

Data do 
RAE  

Medição  
Período  Valor Solicitado Valor Glosado Valor Aceito 

29/06/2009 
01/03/2009 a 31/03/2009 112.805,68 

0,00 241.013,76 01/04/2009 a 30/04/2009 59.981,02 
01/05/2009 a 31/05/2009 68.277,06 

28/07/2009 01/06/2009 a 30/06/2009 80.832,81   80.832,81 

16/09/2009 
01/07/2009 a 31/07/2009 76.941,27 

40.320,00 247.108,07 
01/08/2009 a 31/08/2009 210.486,80 

04/11/2009 01/09/2009 a 30/09/2009 183.384,33 0,00 183.384,33 
26/11/2009 01/10/2009 a 31/10/2009 117.654,67 0,00 117.654,67 
05/01/2010 01/11/2009 a 30/11/2009 380.321,26 0,00 380.321,26 
29/05/2010 01/12/2009 a 30/04/2010 577.105,68 105.403,99 471.701,69 
11/08/2010 01/05/2010 a 30/06/2010 712.403,03 99.713,13 612.689,90 

TOTAL ACEITO 2.334.706,49 
Fonte: RAE emitidos pela CAIXA 

O Contrato nº 304/2008 – SEOB foi rescindido em caráter amigável no dia 17/11/2010, após 
a empresa ter comunicado à PMS, em 12/08/2010, não ter condições financeiras de 
continuar a obra. 
 
Em função da rescisão desse contrato, a PMS realizou a Concorrência Pública nº 002/2011, 
da qual resultou o Contrato nº 263/2011 – SEOB firmado, em 11/08/2011, com a empresa 
MECA Construtora Ltda ME (CNPJ 36.298.552/0001-75) no valor de R$ 5.302.416,74. 



 

 

Nessa licitação, conforme consta do Parecer de Reprogramação da CAIXA, emitido em 
12/04/2011, a PMS optou por licitar somente a complementação das 109 unidades 
habitacionais iniciadas e toda infraestrutura necessária para essas unidades.  
 
Com base nos Relatórios de Acompanhamento de Engenharia – RAE, emitidos pela 
CAIXA, o valor total aceito das medições relativas ao Contrato nº 263/2011 – SEOB 
alcançou o montante de R$ 5.175.494,63 conforme discriminado a seguir: 
 
Valor total das medições do Contrato nº 263/2011 – SEOB  

Data do RAE  Medição 
período Valor Solicitado Valor Glosado (*) Valor Aceito 

16/11/2011 01/09/2011 a 30/10/2011 1.101.199,12 0,00 1.101.199,12 
03/01/2012 não informado 97.978,02 0,00 97.978,02 
30/03/2012 01/02/2011 a 29/02/2012 836.684,55 23.206,00 813.478,55 
17/08/2012 01/03/2012 a 30/07/2012 660.060,80 48.618,63 611.442,17 
13/11/2012 01/08/2012 a 30/09/2012 609.020,94 -405.017,02 1.014.037,96 
13/05/2013 01/09/2012 a 30/11/2012 302.911,04 0,00 302.911,04 
17/10/2013 01/04/2013 a 31/08/2013 942.270,75 -12.227,80 954.498,55 
21/08/2014 01/09/2013 a 31/12/2013 289.620,14 9.670,92 279.949,22 

Total Aceito 5.175.494,63 
Fonte: RAE emitidos pela CAIXA 
(*) Os valores positivos referem-se a glosas efetuadas pela CAIXA que apesar de serviços realizados não 
puderam ser medidos no respectivo relatório de acompanhamento. 
 Os valores negativos referem-se a desbloqueios efetuados pela CAIXA, após o acompanhamento. 
O valor de R$ 405.017,02 refere-se a correções (desbloqueio) de glosas efetuadas pela CAIXA. Deste valor, 
R$ 394.038,82 são relativos a valores que tinham sido realizados, porém necessitavam de replanilhamento em 
análise na CAIXA, motivo pelo qual foram bloqueados no RAE de 17/08/2012 e desbloqueados no RAE 
seguinte, o restante, ou seja, R$ 10.978,20 refere-se ao serviço de regularização (danificações causadas pela 
chuva).  
Quanto ao valor de R$ 12.227,80, trata-se de desbloqueio do valor de R$ 10.978,20 (regularização – 
danificações causadas pela chuva) acrescido do valor de R$ 1.249,60 (caixas de ligação danificadas). 
  
##/Fato## 

2.2.2. Especificações técnicas. 
 
Fato 
 
O 16º e último Relatório de Acompanhamento do Empreendimento – RAE nº 16 emitido 
pela CAIXA, em 21/08/2014, juntamente com a última medição apresentada pela JBE 
Construtora Ltda ME (Contrato nº 304/2008 – SEOB) e a última medição apresentada pela 
MECA Construtora Ltda ME (Contrato nº 263/2011 – SEOB) definem os quantitativos e 
respectivos montantes executados e aprovados até aquela data, acumuladamente. A seguir 
são apresentados os quantitativos constantes do RAE nº 16: 

Serviços Executados  
Descrição  Contrato JBE   Contrato Meca  Total 

Sitema Viário (ser prelim, terrapl, dren, pavim, 
energia, muros) 

          
1.393.126,38  

                           
2.509.543,50  

       
3.902.669,88  

Unidade Habitacional Básica (parte) 
             

941.580,11  
                           

1.764.378,79  
       

2.705.958,90  



 

 

Descrição  Contrato JBE   Contrato Meca  Total 

Esgotamento Sanitário   
                              

707.808,11  
          

707.808,11  

Abastecimento de Água   
                              

193.764,23  
          

193.764,23  

Total  
          

2.334.706,49  
                           

5.175.494,63  
       

7.510.201,12  

Fonte: RAE nº 16 emitido pela CAIXA em 21/08/2014 

Em vistoria física, realizada nos dias 03 e 07/10/2014, verificou-se que a situação física é a 
mesma desde 31/12/2013, data extraída deste último RAE. Realizou-se, com o auxílio de 
GPS, a medição de: área pavimentada, extensão da rede de drenagem, abastecimento de 
água e esgoto, bem como a inspeção em 10% das unidades habitacionais básicas 
construídas. Em todos os quesitos não identificamos divergência digna de nota em relação 
aos quantitativos e respectivos montantes executados, medidos e aprovados no referido 
RAE. Não se identificou pagamento por itens não executados.  
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##/Fato## 

2.2.3. Atraso não justificado na execução do contrato de repasse. 
 
Fato 
 
Verificando a compatibilidade do estágio atual das obras previstas no Contrato de Repasse 
nº 0192803-47/2006/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA (CR) com o cronograma 
físico-financeiro previsto no plano de trabalho constatou-se, até o momento, atraso de 7 
anos. 
 



 

 

A vigência do CR, conforme previsto na cláusula décima sexta, iniciou-se na data de sua 
assinatura (16/06/2006) e encerrava-se em 16/11/2007. No entanto, mediante carta reversal 
ou termo aditivo, o CR foi prorrogado, sucessivamente em nove oportunidades, até a data de 
30/12/2014. Portanto, a vigência contratual que fora inicialmente prevista em 1 ano e 5 
meses passou a ser de 8 anos, 6 meses e 14 dias. 
 
Com o atraso de 7 anos, considerando o último Relatório de Acompanhamento de 
Engenharia – RAE nº 16, de 21/08/2014, as metas de infraestrutura (meta 5), habitações 
(meta 7) e desenvolvimento comunitário (meta 8) foram parcialmente executadas, pois 
apenas 109 das 271 famílias (indicador físico) foram beneficiadas até o momento, ou seja, 
40,22% do previsto. Quanto à meta de provisão serviços sociais básicos (meta 6), até o 
momento, não foi iniciada a sua execução. 

Em vistoria física, realizada nos dias 03 e 07/10/2014, verificamos que a situação física é a 
mesma desde 31/12/2013, conforme dados extraídos do RAE, ou seja, as obras do contrato 
de repasse estão paralisadas há mais de 10 meses. 

Cabe salientar que, conforme Parecer de Reprogramação da CAIXA, emitido em 
30/05/2014, a PMS propôs redução das metas não executadas. Até o momento, segundo 
informações prestadas pela CAIXA, ainda não houve manifestação do Ministério das 
Cidades. 

O atraso na execução das obras previstas no contrato de repasse teve como fatores 
determinantes, dentre outros: 

- morosidade na tramitação processual (atendimento de condições suspensivas, autorização 
para licitar); 

- morosidade na concretização de processos licitatórios e início da execução da obra; 
- problemas judiciais com a área de intervenção (usucapião); 
- sucessivas paralisações de obra sem justificativas adequadas. 
 
 
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício Interno Captação de Recursos nº 090/2014, de 13/11/2014, a Prefeitura 
Municipal da Serra, assim se manifestou:  
 
“Complementando as informações da Secretaria de Obras abaixo. quanto ao 
desmembramento da reprogramação dos serviços relativos ao Contrato de Repasse N" 
0192803.47, firmado entre a União, por intermédio do Ministério das Cidades, 
representado pela Caixa Econômica Federal, tendo como interveniente executor a 
Prefeitura Municipal de Serra - ES . 
 
         “Para um melhor entendimento, ressaltamos que o escopo do Contrato de Repasse Nº 
0192803-47 é a implantação de 271 Unidades Habitacionais Básicas, incluindo a execução 
da infraestrutura completa. Esse empreendimento é composto pelos seguintes serviços: 
 
Remanejamento de Famílias: 
Sistema viário, drenagem pluvial; 



 

 

Revestimento de Canal; 
Dragagem; 
Abastecimento d'água e ligações domiciliares; 
Sistema de esgotamento sanitário; 
Recuperação de áreas degradadas; 
Áreas de Lazer/Paisagismo; 
Construção de Centro Municipal de Educação Infantil- CMEI: 
Construção de Centro de Referência de Assistência Social- CRAS: 
Construção de Centro de Atividades Integradas - CAI: 
Construção de 271 unidades habitacionais. 
 
Os serviços referentes ao contrato em epígrafe foram iniciados com a empresa JBE 
Construtora Ltda., através do Contrato PMS/SEOB Nº 304/2008 - Execução das Obras do 
Programa de Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários do 
Bairro Jacaraípe, contemplando 271 Unidades Habitacionais Básicas e respectiva 
infraestrutura. 
 
Em agosto de 2010 a empresa JBE Construtora Ltda., alegando dificuldades financeiras, 
informou a Coordenadoria de Governo e Coordenação Geral da UEL do Município não 
poder continuar a obra relativa ao Contrato PMS/SEOB nº 304/2008 - Execução das Obras 
do Programa de Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários do 
Bairro Jacaraípe, solicitando assim o distrato do mesmo. 
 
É importante ressaltar, que o referido empreendimento sofreu no início de novembro de 
2010 uma ocupação irregular. Houve diversas depredações nas Unidades Habitacionais 
Básicas construídas pela JBE Construtora Ltda., como quebra de vidros, portas, esquadrias 
de alumínio e bancadas. Houve também retirada de chuveiros, torneiras, fiações e danos 
diversos as instalações já executadas. 
 
Quando houve a citada ocupação irregular, a empresa JBE Construtora Ltda. ainda não 
havia saído da obra, tendo construído parcialmente 95 Unidades Habitacionais Básicas. 
 
Em vista da situação acima, a Prefeitura Municipal de Serra, através da sua Coordenadoria 
de Governo e Coordenação Geral da UEL realizou reuniões específicas com os técnicos da 
Caixa Econômica GIDUR/VT para definição das ações a serem tomadas e 
conseqüentemente continuidade dos serviços inerentes ao Contrato do Repasse Nº 0192803-
47. Foram apresentados a Caixa Econômica GIDUR/VT relatórios e condições da obra 
após a ocupação irregular e saída da empresa JBE Construtora Ltda. 
 
Devido aos custos de segurança, risco de novas invasões a distrato de contrato com a 
empresa JBE Construtora Ltda., o Município, através da Coordenadoria de Governo e 
Coordenação Geral da UEL propôs a conclusão do trecho em que a empresa JBE 
Construtora Ltda. havia trabalhado. Com isso, definiu-se pela conclusão de uma 1ª Fase, 
correspondente a 109 Unidades Habitacionais Básicas e respectiva infraestrutura. 
 
Sendo assim, foi consensado entre o Município de Serra e a Caixa Econômica GIDUR/VT 
que deveriam ser feitos ajustes de projetos, planilhas e memoriais referentes a essa 1ª Fase 
(109 Unidades Habitacionais Básicas). Todos os ajustes e complementações foram 
efetuados pelo Município e aprovados pela Caixa Econômica GIDUR/VT. Após isso, o 
processo foi encaminhado para licitação. 



 

 

 
De acordo com o exposto acima e após o Processo Licitatório Nº 4.7821/2011, a 
continuação dos serviços referentes ao Contrato de Repasse Nº 0192803-47 foi feita através 
do Contrato PMS/SEOB Nº 263/2011, firmado entre o Município de Serra e a empresa 
Meca Construtora Ltda., referente a 109 Unidades Habitacionais Básicas e respectiva 
infraestrutura. 
 
Ressaltamos que os critérios e condições de execução dos serviços referentes à 2 Fase, ou 
seja, implantação de 162 Unidades Habitacionais e respectiva infraestrutura, estão em 
avaliação com a Coordenadoria de Governo, Coordenação de Captação de Recursos e 
Coordenação Geral da UEL. 
 
Esclarecemos ainda, que o Contrato PMS/SEOB Nº 263/2011, entre Município e empresa 
Meca Construtora Ltda. foi concluído em agosto de 2014, não fazendo parte do mesmo a 
implantação das outras 162 Unidades Habitacionais e respectiva infraestrutura.  
 
Dado o exposto e a extrema relevância do projeto, a administração deste município 
posicionou à Caixa a possibilidade de migração das 162 unidades habitacionais (meta 7) a 
construir para o Programa Minha Casa Minha Vida a partir da doação de uma área de 
8.154,07 m2, situada na rua Projetada, Bairro Estância Monazítica, Distrito de Nova 
Almeida e outra área de 24.000,00 m2 situada à rua Kaffa Saadi, Bairro Costa Dourada, 
Distrito de Nova Almeida, Serra/ES, autorizado pela Lei Municipal n° 4.169, de 7 de 
janeiro de 2014 conforme planta prevista nos anexos 2 e 3 da Legislação ao Fundo de 
Arrendamento Residencial- FAR. 
 
Como consequência de migração de produção de unidades habitacionais para o PMCMV, 
foi solicitada ao Ministério das Cidades, através do Oficio 301/14 de Oficio nº 301/14 a 
prorrogação de vigência do referido CT e utilização de saldo para construção de complexo 
social CRAS/CAI/CMEI (meta 6): 
 
1. Considerando que esta redução de meta gerou um saldo financeiro de R$ 4.691.929,52 
(Quatro milhões seiscentos e noventa e um mil novecentos e vinte e nove reais e cinquenta r 
e dois centavos); 
 
2. Considerando que este Município tem interesse na execução das obras do Complexo 
Social para o cumprimentos das Metas Sociais previstas, na existência dos Projetos 
Executivos, composto do CRAS / CAI e CMEI, cujos equipamentos públicos estão sendo 
demandados pelas famílias beneficiadas com este Programa e das futuras a serem 
contempladas pela PMCMV, onde será desenvolvida uma diversidade de atividades, que 
irão melhor consubstancialmente á qualidade de vida desta comunidade por meio do 
Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família (PAIF), e de promoção de atividades 
integradas, com também ampliar a oferta de educação infantil em toda poligonal inserida 
no Programa. 
 
Com relação o desenvolvimento Comunitário (meta 8) a equipe social tem realizado o 
trabalho social voltado para as 109 famílias e dará continuidade com a contratação do 
Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV. 
 
Recentemente (setembro e outubro de 2014) o Município de Serra recebeu também a 
Auditoria da Controladoria Geral da União, ligada ao Tribunal de Contas da União, para 



 

 

analise dos procedimentos relativos ao Contrato de Repasse n. 0192803-47. Como 
anteriormente, atendendo a solicitação da equipe de Auditoria, todos os esclarecimentos 
foram prestados, inclusive com visitas na obra. Todos os projetos, planilhas de 
replanilhamentos, planilhas de medições e relatórios fotográficos foram entregues a equipe 
da Controladoria Regional da União, através do Departamento de Obras Contratadas da 
Secretaria de Obras e Coordenação Geral da UEL.” (sic) 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Em sua manifestação a PMS não buscou justificar o atraso de sete anos na execução do 
contrato de repasse. A PMS apenas acrescentou fatores que prejudicaram o andamento do 
cronograma de execução: rescisão, em 17/11/2010, do Contrato PMS/SEOB nº 304/2008 
firmado com a empresa JBE Construtora Ltda e diversas depredações, em novembro/2010, 
nas Unidades Habitacionais Básicas que estavam em construção. 
 
De fato, esses dois fatores também prejudicaram a execução das obras previstas no contrato 
de repasse e são alheios à vontade da PMS, no entanto não foram os principais eventos para 
o atraso de 7 anos. Entre a rescisão contratual com a JBE Construtora Ltda., em 17/11/2010, 
e a assinatura do Contrato PMS/SEOB Nº 263/2011 com a Meca Construtora Ltda. para dar 
andamento às obras previstas no contrato de repasse, em 11/08/2011, decorreram 267 dias, o 
que representa cerca de 9 meses de atraso alheios à vontade da PMS. 
Os principais fatores que contribuíram para o atraso da execução do contrato de repasse são 
decorrentes da atuação deficiente por parte da PMS na realização da Concorrência nº 
031/2007 e, também, no acompanhamento da execução dos contratos firmados com as 
empresas JBE Construtora Ltda. e MECA Construtora Ltda. 
 
A Concorrência nº 031/2007 (Processo 15.453/2007) que culminou com a contratação da 
empresa JBE Construtora Ltda. se estendeu pelo prazo 460 dias (1 ano e 3 meses), 
considerando a data de solicitação de abertura do procedimento licitatório (28/03/2007) até a 
data de assinatura do Contrato PMS/SEOB nº 304/2008 (30/06/2008). 
 
O Contrato PMS/SEOB nº 304/2008, de 30/06/2008, firmado com a empresa JBE previu no 
item 5.3 da cláusula quinta que o prazo de execução das obras seria de 360 dias a contar da 
expedição da ordem de serviço.  A ordem de início de serviços se deu em 01/09/2008 e a 
rescisão do contrato se deu em 17/11/2010, ou seja, transcorridos 807 dias (2 anos, 2 meses 
e 17 dias), apenas 19,24%  das obras haviam sido executadas. 
 
Em 01/02/2010, a PMS, por meio do OF. SEOB/DOC Nº 007/2010, notificou a empresa 
JBE Construtora Ltda. por descumprimentos de cláusulas contratuais referentes ao Contrato 
PMS/SEOB nº 304/2008 tecendo, dentre outros, o seguinte comentário: 
 
“..., a empresa não está tomando as providências para a realização das obras e serviços 
contratados uma vez que conforme configurado nas imagens apresentadas não existe 
movimentação de máquinas de terraplenagem e funcionários nas unidades habitacionais em 
construção. Tal inércia fere gravemente o princípio de acompanhamento de qualquer 
cronograma pré-estipulado para a conclusão da obra no tempo previsto.” 
 
Cabe salientar que, decorridos cerca de 9 meses após a notificação, o contrato foi rescindido 
de forma amigável. 
 



 

 

Quanto ao Contrato PMS/SEOB Nº 263/2011, de 11/08/2011, firmado com a empresa 
MECA Construtora Ltda. foi previsto, no item 5.3 da cláusula quinta, que o prazo de 
execução das obras seria de 180 dias a contar da expedição da ordem de serviço. A ordem de 
início de serviços se deu em 25/08/2011 e o término dos serviços em 31/12/2013, ou seja, 
para execução das obras previstas nesse contrato foram necessários 859 dias (2 anos, 4 
meses e 9 dias). 
 
Com relação à opção da PMS de, após o distrato com a JBE Construtora Ltda (17/11/2010), 
licitar apenas a conclusão da denominada 1ª fase, correspondente a 109 UHB e respectiva 
infraestrutura, devido aos custos de segurança e risco de novas invasões, registramos que 
não foram apresentados estudos demonstrando que a consecução de todas as metas previstas 
no contrato de repasse, de forma simultânea, resultaria em aumento desproporcional dos 
custos de segurança.  
 
Por fim, salientamos que a CAIXA também contribuiu para o atraso do cronograma do 
contrato de repasse. Apesar de a PMS ter atendido as condições suspensivas previstas no 
item 2.1 da cláusula segunda do CR, em 27/09/2006,  o banco somente autorizou a prefeitura 
licitar em 13/03/2007 conforme Ofício nº 0550/2007/GIDUR/VT/SR NORTE/ES, ou seja, 
167 dias (5 meses e 17 dias) após o atendimento das condições suspensivas.  

Portanto, diante, do exposto, mantemos a constatação. 
.  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.4. Prejuízos sociais e ambientais decorrentes de não execução das metas previstas 
no plano de trabalho. 
 
Fato 
 
No quadro a seguir apresentamos um comparativo entre as metas constantes do plano de 
trabalho inicial aprovado quando da assinatura do Contrato de Repasse nº 0192803-
47/2006/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA (CR), em 16/06/2006, e a execução física 
das mesmas constantes do RAE nº 16 de 21/08/2014, depois de decorridos 8 anos, 2 meses e 
5 dias da data de assinatura do contrato de repasse (16/06/2006) cuja vigência inicial era de 
17 meses.  
 
Comparativo Meta Inicial x Metas Atual 

Metas Especificação 
Indicador Físico  

  Inicial (A) Atual (B) % (B/A) 
Unid Quant  

1 Terreno (*) Terreno m2 100.000 0 0,00% 

2 

Regularização 
Fundiária 
Indenização de 
Benfeitorias 

Regularizaçao Fundiária 
Indenização de Benfeitorias fam 271 109 40,22% 

3 Elaboração de 
Projetos Elaboração de Projetos un 1 1 100,00% 

4 Remanejamento 
de Famílias Remanejamento fam 271 109 40,22% 



 

 

Metas Especificação 
Indicador Físico  

  Inicial (A) Atual (B) % (B/A) 
Unid Quant  

5 Infraestrutura 

Esgotamento Sanitário, 
Abastecimento de Água e 
ligações domiciliares, 
drenagem pluvial e sistema 
viário, dragagem do canal da 
Avenida Guayanazes, áreas de 
lazer / paisagismo, recuperação 
de áreas degradadas 

un 271 109 40,22% 

6 
Provisão de 
Serviços Sociais 
Básicos 

Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS), 
Centro de Educação Infantil 
(CEI), Centro de Atividades 
Integradas (CAI) 

un 1 0 0,00% 

7 Habitações Unidade Habitacional Básica - 
UHB un 271 109 40,22% 

8 Desenvolvimento 
Comunitário 

Apoio à Mobilização e 
Organização Comunitária 
Educação Sanitária e 
Ambiental Geração de 
Trabalho e Renda 

fam 271 109 40,22% 

9 Gerenciamento 
Supervisão Gerenciamento/supervisão mês 12 0 0,00% 

Fonte: Cronogramas de Execução Inicial e Atual 
(*) o item terreno foi excluído do CR 
 
Conforme demonstrado no quadro anterior, inicialmente, seriam beneficiadas 271 famílias 
cadastradas residentes em áreas de risco. No entanto, até o momento, o número de famílias 
beneficiadas foi reduzido para 109, ou seja, apenas 40,22% das famílias foram atendidas.  

No tocante à infraestrutura (meta 5), ao analisarmos o Quadro de Composição de 
Investimentos – QCI, verificamos que os itens “4.3 - Revestimento do Canal da Avenida 
Guayanases”, “4.4 - Dragagem do Córrego Laranjeiras”, “4.5 – Áreas de Lazer / 
Paisagismos” e “4.6 - Recuperação de áreas degradadas” não tiveram sua execução sequer 
iniciadas. 

Quanto à provisão serviços sociais básicos (meta 6) verificou-se que, até o momento, 
também não foi iniciada a sua execução.  

A execução dessas metas tem repercussão tanto no aspecto ambiental quanto no social. A 
PMS, conforme consta do Plano de Trabalho, informou como justificativa da proposição do 
CR aspectos ambientais e sociais, transcritos a seguir: 
 
“6. Caracterização da área de intervenção/justificativa da proposição 
 
A Região da Grande Jacaraípe apresentava em 2.000 população de 14.297 habitantes 
possui regiões com ocupações irregulares quer seja sob o aspecto ambiental, quer seja sob 
os aspectos dominiais e habitacionais. 
 



 

 

Esta sub-normalidade agrava o quadro social, pois dificulta a atuação do Poder Público, 
para melhorar tais condições, face a degradação ambiental e mais diretamente a 
irregularidade urbana. As famílias a serem beneficiadas pela intervenção estão 
basicamente ao longo do Córrego Laranjeiras e do Rio de Jacaraípe. 
 
A intervenção prevê o reassentamentos de famílias residentes em áreas de risco, em 
moradias subnormais e resgatar a cidadania mediante o remanejamento das mesmas (271 
famílias) para os terrenos adquiridos pelo Município situados na Região de Costa Dourada, 
dotados de toda infra-estrutura e mediante a promoção de ações sociais, de modo a 
garantir a sustentabilidade das mesmas.” (sic) (grifo nosso) 
 
Portanto, diante do exposto, a inexecução de metas relativas às unidades habitacionais 
básicas, à infraestrutura e à provisão de serviços sociais básicos ocasiona prejuízos 
ambientais e sociais à comunidade, além do não atingimento do objetivo, no que se refere ao 
reassentamento da totalidade de famílias (271) residentes em áreas de risco. 
 
Por fim, salientamos que, conforme Parecer de Reprogramação da CAIXA, emitido em 
30/05/2014, a PMS propôs redução das demais metas que ainda não foram executadas. Esta 
solicitação está em análise por parte do Ministério das Cidades. 
 
 
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício Interno Captação de Recursos nº 090/2014, de 13/11/2014, a Prefeitura 
Municipal da Serra, assim se manifestou:  
 
“Complementando as informações da Secretaria de Obras abaixo. quanto ao 
desmembramento da reprogramação dos serviços relativos ao Contrato de Repasse N" 
0192803.47, firmado entre a União, por intermédio do Ministério das Cidades, 
representado pela Caixa Econômica Federal, tendo como interveniente executor a 
Prefeitura Municipal de Serra - ES . 
 
         “Para um melhor entendimento, ressaltamos que o escopo do Contrato de Repasse Nº 
0192803-47 é a implantação de 271 Unidades Habitacionais Básicas, incluindo a execução 
da infraestrutura completa. Esse empreendimento é composto pelos seguintes serviços: 
 
Remanejamento de Famílias: 
Sistema viário, drenagem pluvial; 
Revestimento de Canal; 
Dragagem; 
Abastecimento d'água e ligações domiciliares; 
Sistema de esgotamento sanitário; 
Recuperação de áreas degradadas; 
Áreas de Lazer/Paisagismo; 
Construção de Centro Municipal de Educação Infantil- CMEI: 
Construção de Centro de Referência de Assistência Social- CRAS: 
Construção de Centro de Atividades Integradas - CAI: 
Construção de 271 unidades habitacionais. 
 



 

 

Os serviços referentes ao contrato em epígrafe foram iniciados com a empresa JBE 
Construtora Ltda., através do Contrato PMS/SEOB Nº 304/2008 - Execução das Obras do 
Programa de Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários do 
Bairro Jacaraípe, contemplando 271 Unidades Habitacionais Básicas e respectiva 
infraestrutura. 
 
Em agosto de 2010 a empresa JBE Construtora Ltda., alegando dificuldades financeiras, 
informou a Coordenadoria de Governo e Coordenação Geral da UEL do Município não 
poder continuar a obra relativa ao Contrato PMS/SEOB nº 304/2008 - Execução das Obras 
do Programa de Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários do 
Bairro Jacaraípe, solicitando assim o distrato do mesmo. 
 
É importante ressaltar, que o referido empreendimento sofreu no início de novembro de 
2010 uma ocupação irregular. Houve diversas depredações nas Unidades Habitacionais 
Básicas construídas pela JBE Construtora Ltda., como quebra de vidros, portas, esquadrias 
de alumínio e bancadas. Houve também retirada de chuveiros, torneiras, fiações e danos 
diversos as instalações já executadas. 
 
Quando houve a citada ocupação irregular, a empresa JBE Construtora Ltda. ainda não 
havia saído da obra, tendo construído parcialmente 95 Unidades Habitacionais Básicas. 
 
Em vista da situação acima, a Prefeitura Municipal de Serra, através da sua Coordenadoria 
de Governo e Coordenação Geral da UEL realizou reuniões específicas com os técnicos da 
Caixa Econômica GIDUR/VT para definição das ações a serem tomadas e 
conseqüentemente continuidade dos serviços inerentes ao Contrato do Repasse Nº 0192803-
47. Foram apresentados a Caixa Econômica GIDUR/VT relatórios e condições da obra 
após a ocupação irregular e saída da empresa JBE Construtora Ltda. 
 
Devido aos custos de segurança, risco de novas invasões a distrato de contrato com a 
empresa JBE Construtora Ltda., o Município, através da Coordenadoria de Governo e 
Coordenação Geral da UEL propôs a conclusão do trecho em que a empresa JBE 
Construtora Ltda. havia trabalhado. Com isso, definiu-se pela conclusão de uma 1ª Fase, 
correspondente a 109 Unidades Habitacionais Básicas e respectiva infraestrutura. 
 
Sendo assim, foi consensado entre o Município de Serra e a Caixa Econômica GIDUR/VT 
que deveriam ser feitos ajustes de projetos, planilhas e memoriais referentes a essa 1ª Fase 
(109 Unidades Habitacionais Básicas). Todos os ajustes e complementações foram 
efetuados pelo Município e aprovados pela Caixa Econômica GIDUR/VT. Após isso, o 
processo foi encaminhado para licitação. 
 
De acordo com o exposto acima e após o Processo Licitatório Nº 4.7821/2011, a 
continuação dos serviços referentes ao Contrato de Repasse Nº 0192803-47 foi feita através 
do Contrato PMS/SEOB Nº 263/2011, firmado entre o Município de Serra e a empresa 
Meca Construtora Ltda., referente a 109 Unidades Habitacionais Básicas e respectiva 
infraestrutura. 
 
Ressaltamos que os critérios e condições de execução dos serviços referentes à 2 Fase, ou 
seja, implantação de 162 Unidades Habitacionais e respectiva infraestrutura, estão em 
avaliação com a Coordenadoria de Governo, Coordenação de Captação de Recursos e 
Coordenação Geral da UEL. 



 

 

Esclarecemos ainda, que o Contrato PMS/SEOB Nº 263/2011, entre Município e empresa 
Meca Construtora Ltda. foi concluído em agosto de 2014, não fazendo parte do mesmo a 
implantação das outras 162 Unidades Habitacionais e respectiva infraestrutura.  
 
Dado o exposto e a extrema relevância do projeto, a administração deste município 
posicionou à Caixa a possibilidade de migração das 162 unidades habitacionais (meta 7) a 
construir para o Programa Minha Casa Minha Vida a partir da doação de uma área de 
8.154,07 m2, situada na rua Projetada, Bairro Estância Monazítica, Distrito de Nova 
Almeida e outra área de 24.000,00 m2 situada à rua Kaffa Saadi, Bairro Costa Dourada, 
Distrito de Nova Almeida, Serra/ES, autorizado pela Lei Municipal n° 4.169, de 7 de 
janeiro de 2014 conforme planta prevista nos anexos 2 e 3 da Legislação ao Fundo de 
Arrendamento Residencial- FAR. 
 
Como consequência de migração de produção de unidades habitacionais para o PMCMV, 
foi solicitada ao Ministério das Cidades, através do Oficio 301/14 de Oficio nº 301/14 a 
prorrogação de vigência do referido CT e utilização de saldo para construção de complexo 
social CRAS/CAI/CMEI (meta 6): 
 
1. Considerando que esta redução de meta gerou um saldo financeiro de R$ 4.691.929,52 
(Quatro milhões seiscentos e noventa e um mil novecentos e vinte e nove reais e cinquenta r 
e dois centavos); 
 
2. Considerando que este Município tem interesse na execução das obras do Complexo 
Social para o cumprimentos das Metas Sociais previstas, na existência dos Projetos 
Executivos, composto do CRAS / CAI e CMEI, cujos equipamentos públicos estão sendo 
demandados pelas famílias beneficiadas com este Programa e das futuras a serem 
contempladas pela PMCMV, onde será desenvolvida uma diversidade de atividades, que 
irão melhor consubstancialmente á qualidade de vida desta comunidade por meio do 
Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família (PAIF), e de promoção de atividades 
integradas, com também ampliar a oferta de educação infantil em toda poligonal inserida 
no Programa. 
 
Com relação o desenvolvimento Comunitário (meta 8) a equipe social tem realizado o 
trabalho social voltado para as 109 famílias e dará continuidade com a contratação do 
Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV. 
 
Recentemente (setembro e outubro de 2014) o Município de Serra recebeu também a 
Auditoria da Controladoria Geral da União, ligada ao Tribunal de Contas da União, para 
analise dos procedimentos relativos ao Contrato de Repasse n. 0192803-47. Como 
anteriormente, atendendo a solicitação da equipe de Auditoria, todos os esclarecimentos 
foram prestados, inclusive com visitas na obra. Todos os projetos, planilhas de 
replanilhamentos, planilhas de medições e relatórios fotográficos foram entregues a equipe 
da Controladoria Regional da União, através do Departamento de Obras Contratadas da 
Secretaria de Obras e Coordenação Geral da UEL.” (sic) 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A manifestação da PMS corrobora que a inexecução de metas relativas às Unidades 
Habitacionais Básicas - UHB (meta 7) e à provisão de serviços sociais básicos (meta 6) 



 

 

ocasiona prejuízos sociais à comunidade. A seguir transcrevemos trechos da manifestação da 
Prefeitura que fundamentam nosso entendimento: 
 
“Dado o exposto e a extrema relevância do projeto, a administração deste município 
posicionou à Caixa a possibilidade de migração das 162 unidades habitacionais (meta 7) a 
construir para o Programa Minha Casa Minha Vida a partir da doação de uma área de 
8.154,07 m2, situada na rua Projetada, Bairro Estância Monazítica, Distrito de Nova 
Almeida e outra área de 24.000,00 m2 situada à rua Kaffa Saadi, Bairro Costa Dourada, 
Distrito de Nova Almeida, Serra/ES, autorizado pela Lei Municipal n° 4.169, de 7 de 
janeiro de 2014 conforme planta prevista nos anexos 2 e 3 da Legislação ao Fundo de 
Arrendamento Residencial- FAR. 
...   
 
2. Considerando que este Município tem interesse na execução das obras do Complexo 
Social para o cumprimentos das Metas Sociais previstas, na existência dos Projetos 
Executivos, composto do CRAS / CAI e CMEI, cujos equipamentos públicos estão sendo 
demandados pelas famílias beneficiadas com este Programa e das futuras a serem 
contempladas pela PMCMV, onde será desenvolvida uma diversidade de atividades, que 
irão melhor consubstancialmente á qualidade de vida desta comunidade por meio do 
Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família (PAIF), e de promoção de atividades 
integradas, com também ampliar a oferta de educação infantil em toda poligonal inserida 
no Programa. ”(sic) (grifos nosso) 
 
Quanto à questão ambiental, referente à parte da meta 5 (infraestrutura) no que tange às 
obras de revestimento do Canal da Avenida Guayanases, de dragagem do Córrego 
Laranjeiras, de áreas de lazer/paisagismo e de recuperação de áreas degradadas,  a PMS não 
se manifestou. 
 
No tocante às propostas da PMS, constantes do OF nº 301/2014/GP, de 12/08/2014, 
encaminhando ao Ministério das Cidades, visando mitigar o prejuízo social - possibilidade 
de a construção das 162 UHB serem realizadas no âmbito do Programa Minha Casa Minha 
Vida – PMCMV e não com recursos do contrato de repasse; e prorrogação do contrato de 
repasse para que, com o saldo financeiro decorrente da redução das 162 UHB, seja 
construído o complexo social (CRAS/CAI/CMEI) - constatamos que são soluções pendentes 
de análise e aprovação pela CAIXA e Ministérios das Cidades. Cabe salientar que, conforme 
esclarecimento prestado pela CAIXA, a proposta da PMS não foi formalizada ao banco e 
que só teve conhecimento através de cópia entregue à representante CAIXA no município. 
 
Ressaltamos que, conforme disposto no subitem 8.5.1, letra “a” do CR, deverão ser 
restituídos à União todos os valores transferidos, acrescidos de juros legais e atualizados 
monetariamente, quando não for executado o objeto pactuado no contrato de repasse. 
Quanto ao objeto está disposto na cláusula primeira (do OBJETO) que o “Contrato de 
Repasse tem por finalidade a transferência de recursos financeiros da União para a 
execução de construção de unidades habitacionais, infraestrutura e realização de projeto 
social na região da grande Jacaraípe, no Município de Serra.”. (grifo nosso) 
 
Portanto, diante do exposto, mantemos a constatação. 
   
 
 
##/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: 201411380 
Município/UF: Serra/ES 
Órgão: MINISTERIO DO ESPORTE 
Instrumento de Transferência: Contrato de Repasse - 705361 
Unidade Examinada: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 11.409.307,48 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 22/09/2014 a 26/09/2014 sobre a 
aplicação dos recursos do Programa 1250 - Esporte e Lazer da Cidade / Ação 5450 - 
Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer no 
município de Serra/ES. 
 
A Ação fiscalizada destina-se a disponibilizar e modernizar áreas para a prática de esporte e 
lazer, assim como instalações e equipamentos adequados à prática esportiva, contribuindo 
para reduzir a exclusão e o risco social e para melhorar a qualidade de vida, mediante 
garantia de acessibilidade a espaços esportivos modernos. 

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. Informações básicas do Contrato de Repasse nº 0296.899-06/2009 (Siconv nº 
705361) e informações acerca da atuação da Prefeitura Municipal de Serra/ES. 
 
Fato 
 
Trata-se da análise do contrato de repasse nº 029689906/2009 (Siconv nº 705361), assinado 
em 09/11/2009, celebrado entre a União, por intermédio do Ministério do Esporte, 
representado pela Caixa Econômica Federal, e o Município da Serra/ES, cujo objeto é a 
transferência de recursos financeiros da União para a construção do parque turístico, cultural 
e esportivo Riviera. 

O valor inicial do contrato de repasse era de R$ 10.002.361,03, sendo R$ 1.462.500,00 
recursos da União e R$ 8.539.861,03 a contrapartida do município. Em 11/02/2011 foi 



 

 

assinado o primeiro termo aditivo ao contrato de repasse alterando o valor da contrapartida 
para R$ 10.027.807,48, elevando o valor total do contrato para R$ 11.409.307,48. 

A Prefeitura deu início ao procedimento licitatório (processo nº 20.141/2010) e publicou o 
Edital de Concorrência Pública nº 020/2010, cuja sessão pública ocorreu em 23/06/2010. 
Participaram da licitação as empresas abaixo relacionadas com as seguintes propostas: 

Quadro: Relação das empresas participantes da Concorrência Pública nº 020/2010. 
NOME CNPJ VALOR (R$) 

Comer Construtora e 
Incorporadora LTDA 27.170.703/0001-14 11.490.307,48 

Samon Saneamento e Montagens 
LTDA 01.136.764/0001-71 11.676.409,14 

Recoma Construções Comércio 
e Indústria 51.212.348/0001-83 11.738.864,35 

Polieng Engenharia LTDA 02.949.759/0001-40 11.734.039,69 
Fonte: Ata da sessão pública nº 088/10 fls 85. 

Conforme a Ata da sessão pública nº 088/10, sagrou-se vencedora a empresa Comer 
Construtora e Incorporadora LTDA com o valor de R$ 11.490.307,48. 

Em 01/09/2010 foi celebrado o contrato nº 285/2010-SEOB entre o Município da Serra e a 
empresa Comer Construtora e Incorporadora LTDA. 

Com base na ordem de serviço ficou estabelecida a data para o início das obras a partir de 
13/06/2011. Durante a execução da obra, a empresa contratada encaminhou 4 (quatro) notas 
fiscais para pagamento, totalizando R$ 849.652,02, conforme abaixo relacionadas: 

Quadro: Relação das notas fiscais apresentadas pela empresa contratada. 
Nº NOTA FISCAL VALOR (R$) DATA DE PAGAMENTO 

036 146.526,12 06/06/2012 
329 46.615,87 29/08/2012 
330 272.957,34 29/08/2012 
327 383.552,69 30/07/2012 

Fonte: notas fiscais constantes nos processos de pagamento. 

A Prefeitura, em 27/04/2012, emitiu uma ordem de paralisação de serviços determinando a 
interrupção da execução da obra de Construção da Arena Esportiva e Cultural Riviera, 
objeto do contrato, desde então a obra encontra-se paralisada. Em 27/10/2013 a Prefeitura 
encaminhou ao Procurador Geral do Município documento solicitando análise e parecer 
jurídico sobre a legalidade da rescisão unilateral do contrato, com base no artigo 78, inciso 
II, da Lei nº 8.666/93, alegando que a empresa contratada não estava executando a obra 
adequadamente, comprometendo, inclusive, a segurança da edificação. 

Foi encaminhado ainda, em 31/10/2013, o Ofício SEOB Nº 279/2013 à empresa contratada 
notificando para que a mesma apresentasse defesa prévia no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

Em 12/11/2013, foi emitido o parecer jurídico, opinando pela legalidade da rescisão 
unilateral do contrato com fundamento no artigo 78, inciso II, da Lei nº 8.666/93, devendo 
ainda a Prefeitura em paralelo iniciar o procedimento visando à aplicação de penalidade. 



 

 

Por fim, em 29/11/2013, foi publicada no Diário Oficial dos Poderes do Estado a rescisão 
unilateral do Contrato nº 285/2010 com base no artigo 78, inciso II, da Lei nº 8.666/93. 
  
##/Fato## 

2.1.2. Informações básicas do Contrato de Repasse nº 0296.899-06/2009 e informações 
acerca da atuação da Caixa Econômica Federal. 
 
Fato 
 
Trata-se da análise do contrato de repasse nº 029689906/2009 (convênio SICONV nº 
705361) assinado em 09/11/2009, celebrado entre a União, por intermédio do Ministério do 
Esporte, representado pela Caixa Econômica Federal, e o Município da Serra/ES, cujo 
objeto é a transferência de recursos financeiros da União para a construção do parque 
turístico, cultural e esportivo Riviera. 

O valor inicial do contrato de repasse era de R$ 10.002.361,03, sendo R$ 1.462.500,00 
recursos da União e R$ 8.539.861,03 a contrapartida do município. Em 11/02/2011 foi 
assinado o primeiro termo aditivo ao contrato de repasse alterando o valor da contrapartida 
para R$ 10.027.807,48, elevando o valor total do contrato para R$ 11.409.307,48. 

O contrato de repasse foi firmado com Cláusula Suspensiva (CLÁUSULA SEGUNDA – 
DO PLANO DE TRABALHO) e, de acordo com o Laudo de Análise Técnica de 
Engenharia, a Cláusula Suspensiva foi atendida em 22/03/2010. 

Houve ainda a orientação ao processo licitatório em 01/04/2010, bem como, a verificação de 
resultado do processo licitatório concluído em 08/11/2010. 

Durante a execução da obra, a Prefeitura da Serra encaminhou 5 (cinco) medições à Caixa 
Econômica Federal, conforme abaixo relacionadas: 

Quadro: Relação das medições encaminhadas pela Prefeitura à CAIXA. 
Nº 

MEDIÇÃO 
VALOR 

MEDIÇÃO 
PREFEITURA 

(R$) 

DATA RELATORIO DE 
ACOMPANHAMENTO DE 

ENGENHARIA CAIXA 

VALOR  
MEDIÇÃO 

CAIXA (R$) 

VALOR 
GLOSADO 

(R$) 

1ª 146.526,12 17/08/2011 146.526,12 0,00 
2ª 611.638,10 28/10/2011 319.573,21 292.064,89 
3ª 383.552,69 26/03/2012 383.552,69 0,00 
4ª 314.338,09 13/06/2012 314.338,09 0,00 
5º 113.520,97 10/07/2012 113.520,97 0,00 

TOTAIS 1.569.575,97  1.277.511,08 292.064,89 
Fonte: documentos constantes no processo referente ao Contrato de Repasse nº 0296.890-06/2009. 

Em 04/06/2012 foi liberada a primeira parcela de recurso no valor de R$ 849.652,02 (sendo 
R$ 108.160,70 de repasse da União e R$ 741.491,32 de contrapartida) para pagamento das 3 
(três) primeiras medições e em 23/11/2012 foi liberada a segunda parcela no valor de 
427.859,06 (sendo R$ 54.458,40 de repasse da União e R$ 373.400,66 de contrapartida) 
para pagamento das duas últimas medições. Cabe ressaltar que a Prefeitura da Serra/ES não 
efetuou o pagamento das duas últimas medições à empresa contratada. 



 

 

A Prefeitura da Serra/ES encaminhou o Ofício nº 232/2013 – GP, em 29/05/2013, à CAIXA 
solicitando o distrato do contrato de repasse afirmando que: 

“O Município firmou junto ao Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado 
de Esporte e Lazer – SESPORT, em dezembro de 2011, o Convênio nº 053/2011, no valor de 
R$ 8.896.610,40. No entanto, o Estado exige que a planilha seja referenciada com índices 
de preços do IOPES e a planilha licitada, conforme autorizado pela CAIXA é com índices 
de preços SINAP. Devido a esta incompatibilidade da planilha relativa aos referencias de 
preços adotados e, considerando que o valor do Estado é quase que a totalidade do 
Contrato, solicitamos a rescisão do Contrato de Repasse nº 0296899-06-2009 – M. 
Esporte/Caixa, celebrado no âmbito do Programa Esporte de Lazer na Cidade, que tem 
como objetivo a construção do Parque Turístico, Cultural e Esportivo Riviera. O Município 
fará a devolução do valor liberado, devidamente corrigido.”(sic) 

Tendo em vista a solicitação de rescisão do contrato de repasse, a Prefeitura providenciou a 
atualização monetária, pela SELIC e a devolução conforme abaixo discriminado: 

Quadro: Relação de repasses efetuados à Prefeitura no âmbito do Contrato de Repasse nº 0296.890-06/2009. 
REPASSE DATA DO 

REPASSE 
VALOR DO 
REPASSE 

(R$) 

DATA DA 
DEVOLUÇÃO DO 

REPASSE 

VALOR DO REPASSE 
DEVOLVIDO (R$) 

1ª 01/06/2010 292.500,00 21/10/2013 399.321,83 
2ª 31/01/2012 161.996,25 21/10/2013 185.190,41 

TOTAIS  454.496,25  584.512,24 
Fonte: documentos constantes no processo referente ao Contrato de Repasse nº 0296.890-06/2009. 

Por fim, em 13/11/2013, foi assinado o distrato do Contrato de Repasse nº 0296.899-
06/2009 e publicado no Diário Oficial da União em 22/11/2013. 
  
##/Fato## 

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

3. Conclusão 
 

Com base nos exames realizados, verifica-se que houve o distrato do Contrato de Repasse 
firmado pelo Ministério do Esporte com a Prefeitura da Serra/ES, com a consequente 
devolução dos recursos que foram repassados à Prefeitura Municipal. De acordo com 
informações apresentadas pelo gestor municipal à CAIXA, o empreendimento seria 
realizado com a utilização de recursos estaduais. 



 

 

Ordem de Serviço: 201411251 
Município/UF: Serra/ES 
Órgão: MINISTERIO DOS TRANSPORTES 
Instrumento de Transferência: Execução Direta  
Unidade Examinada: SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO ES - DNIT  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 19.103.366,26 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 15/09/2014 a 30/09/2014 sobre a 
aplicação dos recursos do programa 2075 - Transporte Rodoviário / 20VL - Manutenção de 
Trechos Rodoviários na Região Sudeste no município de Serra/ES. 
 
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. Informações básicas do Pregão Eletrônico nº 484/2013. 
 
Fato 
 
A ação fiscalizada destina-se à Construção de 11 (onze) passarelas metálicas para travessia 
de pedestres a serem instaladas na BR-101/ES, no segmento conhecido como Rodovia do 
Contorno. 
 
O Pregão Eletrônico 484/2013 (processo 50617.001354/2013-24) foi realizado no dia 
29.10.2013, com valor previsto de R$ 20.439.540,83. 
 
Dez empresas participaram da licitação, que teve como vencedora a empresa RDJ 
ENGENHARIA LTDA, CNPJ 28.409.522/0001-60, com a proposta de R$ 17.950.000,00. 
 
O contrato 204 foi firmado em 25.04.2014, com prazo de vigência de 18 meses, contado a 
partir da ordem de início de serviço, que foi 30.04.2014. 
 
Em 29.08.2014 foi firmada a 1ª apostila de reajustamento do contrato, no valor de R$ 
1.153.366,24, que teve como data base a data de elaboração do orçamento, novembro/2012. 
 
Foram examinados quatro processos referentes às medições realizadas: 
 



 

 

Processo 50617.006335/2014-75: 1ª medição, com valor igual a zero. 
Processo 50617.006748/2014-50: 2ª medição, no valor de R$ 46.396,02. 
Processo 50617.006749/2014-02: 3ª medição, no valor de R$ 2.515,35. 
Processo 50617.006750/2014-29: 4ª medição, no valor de R$ 2.515,35. 
 
Até o momento de realização desta fiscalização, setembro/2014, nenhum pagamento havia 
sido realizado.  
##/Fato## 

 
2.1.2. Aplicação de índices de reajuste inadequados em dois itens do contrato.  
 
Fato 
 
A 1ª. Apostila ao Contrato nº 204/2014 foi firmada em 29/08/2014, com o objetivo de 
acrescentar o valor da parcela de reajustamento no montante de R$ 1.153.366,26. 

O montante foi calculado mediante a aplicação dos índices utilizados pelo DNIT, para o 
setor rodoviário, apurados e fornecidos pela Fundação Getúlio Vargas. 

Consta às fls. 1078 do processo 50617.001354/2013-24, o Relatório de Previsão de 
Reajustamento que demonstra o cálculo do montante apurado, bem como os índices 
aplicados nos serviços que formam o preço. A Instrução de Serviço DNIT nº 04/2012 define 
os índices que devem ser aplicados aos respectivos serviços.  

Constatamos que a Unidade utilizou índices em desacordo com aqueles estabelecidos pela 
Instrução de Serviço nº 04/2012 para dois itens de serviços, conforme tabela abaixo: 

Índices de reajustamento aplicados no contrato 204/2014. 

Descrição Preço 

Inicial 

(Reais) 

1ª. Apostila Instrução de Serviço nº 

04/2012-DNIT 

Diferenç

a (Reais) 

Índice 

utilizado 

Valor 

Apurado 

(Reais) 

Índice 

adequado 

Valor 

Devido 

(Reais) 

 

Escavação 

Manual em 

material de 1ª. 

categoria. 

111.440,2

8 

Drenagem  

0,0663 

 

7.388,49 Terraplanage

m 

0,0756 

8.424,89 1.036,40 

Concreto Estr. 

FCK=25MPA 

cont. raz. uso 

ger. conf. e lan 

AC/BC 

190.065,9

5 

Terraplanage

m 0,0756 

14.368,9

8 

Obras de 

Arte 

Especiais – 

AS 

0,0622 

11.822,1

0 

- 

2.546,88 



 

 

Descrição Preço 

Inicial 

 

1ª. Apostila Instrução de Serviço nº 

04/2012-DNIT 

Diferenç

a (Reais) 

Diferença Apurada - 

1.510,48 
Fontes: Processo 50617.001354/2013-24 e Instrução de Serviço nº 04/2012-DNIT 

Desta forma, o montante reajustado deveria ser de R$ 1.151.855,78. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 913/2014-SR/DNIT/ES, a Unidade manifestou-se: 

“Quanto aos índices, os mesmos são inseridos mensalmente após divulgação de índices 
oficiais de reajuste de preços, sendo que estes independem do contrato. 

Insta frisar que esta Superintendência Regional do DNIT/ES não possui autonomia para 
realizar a retificação da vinculação de serviços aos índices de reajustamento e, portanto, 
enviou o Fax nº 159/2014, anexo, à Coordenação-Geral de Manutenção e Restauração 
Rodoviária – CGMRR, solicitando providências quanto à devida correção dos itens 
equivocadamente inseridos no sistema do DNIT. 

Ressalta-se que os itens equivocadamente inseridos no sistema ainda não foram medidos, 
portanto não houve dano ao erário. 

Ademais, o contrato está em execução, portanto, as medições realizadas e as subsequentes 
são medições parciais, ou seja, as inconformidades são passíveis de correções pela 
Administração Pública face ao poder de autotutela conferido a mesma. 

Por fim, inteiramos que após a devida correção da vinculação dos serviços aos índices, pela 
Coordenação-Geral de Manutenção e Restauração Rodoviária – CGMR, será viabilizado a 
esta Superintendência Regional do DNIT/ES providenciar a retificação da apostila, pois 
será definido o valor real do total do reajustamento atualmente incidente.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Embora a manifestação do gestor não elida a constatação, indica encaminhamentos no 
sentido de sanar o equívoco. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Corrigir os valores apurados para os itens de serviço citados na 
constatação e retificar o valor reajustado pela 1ª. apostila. 
 
 
 



 

 

2.1.3. Exigências de habilitação econômico-financeiras não previstas em lei. 
 
Fato 
 
Analisando o edital 484/2013, identificamos exigência não prevista no artigo 31 da Lei 
8.666/93, que limita a documentação relativa à qualificação econômico-financeira que pode 
ser exigida dos licitantes: 
 
“11.7.2-Capital Circulante Líquido (CCLO ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo 
Circulante) de, no mínimo, 16,66% do valor estimado para a contratação.” 
 
Verificamos ainda que o item 11.7.4 do mesmo edital impõe o cumprimento da seguinte 
condição: 
 
“11.7.4 – Patrimônio Líquido superior a 1/12 do valor total dos contratos firmados com a 
Administração Pública e com a iniciativa privada.” 
 
A exigência de valor mínimo para patrimônio líquido é regulamentada pelos parágrafos 2º e 
3º do mesmo artigo, que estabelece que o patrimônio líquido mínimo não pode exceder a 
10% do valor estimado da contratação, que foi de R$ 20.439.540,83. Logo, 10% equivale a 
R$ 2.043.954,08. 
 
No caso da empresa RDJ ENGENHARIA LTDA, o valor total dos contratos soma R$ 
201.094.934,37 (fls. 749 do processo 50617.001354/2013-24). Sendo assim, 1/12 
corresponde a R$ 16.757.911,19, muito superior a 10% do valor estimado da contratação.  
##/Fato## 

 
Manifestação da Unidade Examinada 
 
Em atendimento à Solicitação de Fiscalização 201411251-04, o DNIT informou, por meio 
do Ofício 125/2014-GAB/SR/DNIT/ES, de 03.10.2014: 
 
“A Seção de Cadastro e Licitações utiliza as minutas de Edital Padrão do DNIT/Sede, 
disponíveis no site www.dnit.gov.br, conforme previsto na Instrução Normativa MT nº 
001/2007, de 04/10/2007, publicada no DOU em 05/10/2007, sendo assim, a documentação 
exigida para fins de qualificação econômico-financeira (item 11.7) do Edital 484/2013-17, 
são as previstas na minuta de edital padrão do órgão. 
 
As exigências contidas no item supracitado (qualificação econômico-financeira) do Edital 
484/2013-17, estão em consonância com o disposto no Acórdão nº 1.214/2013-TCU-
Plenário e Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013, da Secretaria de Logística 
e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 
 
Por oportuno, informamos que a empresa RDJ Engenharia Ltda. atendeu as exigências do 
item 11.7 (qualificação econômico-financeira) do Edital 484/2013-17.”  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

 
Análise do Controle Interno 
 
O artigo 6º da Instrução Normativa MT 001/2007 estabelece que os editais só poderão 
exigir, para fins de habilitação, os documentos expressamente relacionados nos artigos 28 a 
31 da Lei 8.666/93, e no caso de Pregão, aquela documentação especificada no artigo 4º, 



 

 

inciso XIII, da Lei 10.520/2002. Portanto, com esse argumento, não prospera a justificativa 
apresentada. 
 
Com relação ao Acórdão TCU 1.214/2013-Plenário e a Instrução Normativa SLTI 06/2013, 
ambos tratam da execução de contratos de terceirização de serviços continuados, o que não é 
o caso, visto que se trata de uma obra. 
 
Desta forma, os argumentos apresentados na justificativa não afastam a falha relatada.  
##/AnaliseControleInterno## 

 
Recomendações: 
Recomendação 1: Adequar os editais de licitação do DNIT/ES, de forma a observar a 
legislação em vigor, qual seja, a Lei 8.666/93, a Lei 10.520/2002 e a IN MT 001/2007, no 
tocante a exigência de qualificação jurídica, econômica e financeira. 
 
 
2.1.4. Existência de subcontratação para objeto principal da licitação, o que é vedado 
pelo edital 484/2013. 
 
Fato 
 
Ao realizarmos visita ao local da obra onde serão instaladas as passarelas, no dia 
18.09.2014, tomamos conhecimento de que a fabricação das passarelas foi subcontratada 
pela empresa RDJ ENGENHARIA LTDA à empresa TDB PRODUTOS E SERVIÇOS 
LTDA (CNPJ: 05.279.786/0001-41). Desta forma, realizamos também visita à empresa 
subcontratada e verificamos que já foi adquirida uma parte do material para execução das 
passarelas, conforme cópias de notas fiscais disponibilizadas no local. 
 
Esta subcontratação está em desacordo com o que prevê o edital 484/2013. 
 
O item 21 do edital estabelece as condições para subcontratação, que é permitida no 
percentual máximo de 30% do valor total do contrato e apenas para o objeto acessório da 
licitação, sendo vedada para o objeto principal. 
 
O edital define ainda: 
 
“21.1.1 – entende-se por objeto principal da licitação aquele para o qual está se exigindo a 
qualificação técnico-operacional; 
 
21.1.2 – entende-se por objeto acessório na licitação aqueles definidos como sendo os 
residuais do objeto principal.” 
 
Conforme item 5.1.1.a.1 do edital, foi exigida prova de qualificação técnico-operacional: 
 
“5.1.1, a.1) A qualquer tempo, pelo menos, a construção de 01 passarela de pedestres 
metálica para passagem de pedestres, no mínimo, com comprimento igual a 60,00 metros.” 
 
Vale destacar ainda que, conforme item 21.1 do mesmo edital, o limite estabelecido para 
subcontratação é de 30% do valor total do contrato. Conforme proposta da empresa 
vencedora da licitação (fls. 761/762 do processo 50617.001354/2013-24), o valor referente a 
“fornecimento e fabricação de estrutura metálica, inclusive jateamento e pintura” soma R$ 



 

 

9.595.035,81, valor esse correspondente, aproximadamente, a 53,45% do valor contratado, 
que foi de R$ 17.950.000,00. 
 
Desta forma não é possível a subcontratação do serviço de fabricação das passarelas, por ser 
este o objeto principal da obra e também pelo valor subcontratado ser maior que 30% do 
valor total do contrato.  
##/Fato## 

 
Manifestação da Unidade Examinada 
 
Em atendimento à Solicitação de Fiscalização 201411251-04, o DNIT informou, por meio 
do Ofício 125/2014-GAB/SR/DNIT/ES, de 03.10.2014: 
 
“Inteiramos que os serviços objeto do contrato nº 0204/2014, firmado com a empresa RDJ 
Engenharia Ltda, objeto deste questionamento, não foram aceitos, medidos nem mesmo 
houve pagamento por esta Superintendência Regional do DNIT/ES. 
 
Ademais, informamos que a empresa RDJ Engenharia Ltda, foi notificada, através do Ofício 
nº 125/2014 – GAB/SR/DNIT/ES, para manifestação e apresentação de justificativas quanto 
à suposta subcontratação, no prazo de 5 dias úteis a contar da data de recebimento, sendo 
que a empresa recebeu, no dia 02/10/2014, e, portanto, estamos aguardando a devida 
manifestação da mesma. 
 
Insta informar que, conforme relatado no relato da CGU, foi adquirido parte do material 
“fornecimento e fabricação de estrutura metálica, inclusive jateamento e pintura”, 
portanto, não há certeza quanto à quantidade exata do material adquirido, nem mesmo 
quanto à real situação da aquisição, haja vista que a mera aquisição de material não 
caracteriza subcontratação. Assim sendo, é necessário a manifestação da empresa para a 
verificação da real situação.”  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

 
Análise do Controle Interno 
 
A subcontratação foi comprovada pela equipe de fiscalização, conforme visita realizada em 
19.09.2014, visita esta acompanhada por representante da empresa RDJ ENGENHARIA 
LTDA, à sede da empresa TDB PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, no município da Serra. 
 
Foi-nos informado ainda que a empresa subcontratada será trocada, e parte do material já foi 
enviado à nova empresa, localizada no município de Anchieta. 
 
De qualquer forma, a justificativa apresentada não afasta a falha apontada.  
##/AnaliseControleInterno## 

 
Recomendações: 
Recomendação 1: Aplicar a penalidade prevista no parágrafo quarto da cláusula décima 
segunda do contrato 204/2014: suspensão temporária do direito de participar de licitação e 
impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até dois anos, após  o regular 
processo administrativo, em que seja assegurado ao licitante o contraditório e a ampla 
defesa, com os meios e recursos que lhe são inerentes. 
 
 
 
 



 

 

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 não está devidamente adequada à totalidade dos normativos referentes ao objeto 
fiscalizado. 


