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Este Relatório trata dos resultados dos exames 
realizados sobre 09 Ações de Governo 
executadas no município de Aparecida de 
Goiânia/GO. 
 
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 08/09/2014 a 22/10/2014. 

Informações sobre indicadores 
socioeconômicos do município 
fiscalizado:  
 
 

Informações Socioeconômicas 
População: 455.657 
Índice de Pobreza: 38,59 
PIB per Capita: 7.827,05 
Eleitores: 218.323 
Área: 288 

 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 22.115.299,65 

TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DA EDUCACAO 1 22.115.299,65 
MINISTERIO DA 
SAUDE 

Aperfeiçoamento do Sistema 
Único de Saúde (SUS) 

3 13.860.856,83 

GESTÃO DA SAÚDE 
MUNICIPAL 

1 Não se Aplica 

TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DA SAUDE 4 13.860.856,83 
MINISTERIO DAS 
CIDADES 

Gestão da Política de 
Desenvolvimento Urbano 

4 40.096.464,78 

TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DAS CIDADES 4 40.096.464,78 
TOTALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 9 76.072.621,26 
 
Os executores dos recursos federais no âmbito municipal foram previamente informados 
sobre os fatos relatados, tendo se manifestado em três oportunidades com data final em 12 
de novembro de 2014. Cabe 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 Aparecida de Goiânia/GO, 
constataram-se falhas relativas à aplicação dos recursos federais examinados, demonstradas 
por Ministério e Programa de Governo. Dentre estas, destacam-se, a seguir, as de maior 
relevância quanto aos impactos sobre a efetividade dos Programas/Ações executados na 
esfera local. 

Apesar de esta análise estar segmentada por área ministerial, não se deve perder de vista 
aqueles aspectos que, em razão de sua transversalidade, caracterizam mais fortemente as 
deficiências da Gestão Municipal, sendo, pois, aqueles que, se corrigidos, tendem a 
proporcionar melhorias relevantes. 

Quanto à operacionalização do Proinfância, do Ministério da Educação, verificou-se que das 
36 creches previstas com recursos do PAC2, 03 estão concluídas e em funcionamento. 
Foram emitidas recomendações para o FNDE devido à constatação de impropriedades na 
orçamentação e execução financeira dessas obras. Como exemplo dessas falhas, aponta-se: 
Sobrepreço na planilha vencedora da licitação; Deficiência na realização de pesquisa de 
mercado dos itens do Contrato nº 255/2012, resultando em superfaturamento por sobrepreço; 
e Superfaturamento no valor de R$ 12.995,59 devido ao pagamento por serviços não 
executados. No âmbito das constatações de resolução municipal, foram identificadas 
restrição à competitividade nas concorrências que contrataram as empresas responsáveis 
pela construção dessas creches. 

Para as ações da saúde, foram fiscalizadas as construções de UBS, Unidades Básicas de 
Saúde. Como resultado, destacaram as falhas na fiscalização caracterizada por itens com 
diferença entre a última medição e a situação encontrada pela CGU, resultando em valores 
de R$ 37.500,52 pagos a maior. De forma mais grave, foram verificadas, em UBS já 
construídas, infiltrações de grande vulto que podem inviabilizar a utilização de ao menos 03 
dessas unidades. Para a fiscalização das UPAs – Unidades de Pronto Atendimento – destaca-
se a importância de se concluir, em especial, a construção da UPA Buriti Sereno, a fim de 
solucionar as dificuldades de atendimento no Cais Garavelo. 

Quanto ao Programa da Farmácia Básica, o ponto mais relevante identificado pela CGU foi 
a não utilização do Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica - HÓRUS - ou 
outro sistema similar que contemple as informações necessárias para o acompanhamento do 
programa. Considerando o porte do município de Aparecida de Goiânia/GO, é inviável a 
gestão de medicamentos sem a utilização de um sistema informatizado. 

Por fim, quanto à execução de pavimentação de ruas com recursos do Ministério das 
Cidades, conforme os contratos de repasse CAIXA nº 328195-88/2010, 334734-27/2010, 



 

 

335937-05/2010 e 375384-62/2010, destacaram-se, considerando questões sob gestão do 
município, falhas relacionadas a sobrepreço e a realização de processo licitatório. Conforme 
sequência dos contratos de repasse apresentada acima, foi identificado, respectivamente, 
superfaturamento por sobrepreço nos valores de R$ 344.608,50, R$ 159.827,29, 152.539,41 
e R$ 287.740,17. Quanto às licitações realizadas, dentre outras impropriedades, verificou-se 
a utilização de licitação/contrato “guarda-chuva”, restrição de competitividade com a 
exigência de capital social mínimo concomitante com comprovação de recolhimento de 
garantia prévia, exigência indevida de comprovação de recolhimento de garantia antes do 
julgamento da habilitação do licitante, e a contratação sem o detalhamento da composição 
do BDI. 

 



 

 

Ordem de Serviço: 201411276 
Município/UF: Aparecida de Goiânia/GO 
Órgão: MINISTERIO DA EDUCACAO 
Instrumento de Transferência: Não se Aplica  
Unidade Examinada: GO GOV GABINETE DO PREFEITO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 22.115.299,65 
Prejuízo: R$ 17.251,24 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 15 a 30/09/2014 sobre a aplicação 
dos recursos do programa 2030 - Educação Básica / 12KU - Implantação de Escolas para 
Educação Infantil no município de Aparecida de Goiânia/GO. 
 
A ação 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.. 

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. Situação das Escolas de Educação Infantil do Município de Aparecida de 
Goiânia - Goiás 
 
Fato 
 
O município de Aparecida de Goiânia/GO recebeu, nos últimos três exercícios (2012 a 
2014), para a execução do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de 
Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância), repasses do 
Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 2 da ordem de R$ 22.115.299,65. 
 
Em pesquisa realizada junto ao SIMEC – Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e 
Controle do FNDE, constatou-se que o município avaliado está implantando 36 Escolas de 
Educação Infantil Tipo B com esses recursos, sendo dezoito delas do modelo convencional e 
dezoito da metodologia inovadora (MI). Essas últimas são compostas de novos produtos e 
sistemas construtivos, que não apresentam normas técnicas prescritivas que as regulam. 
 



 

 

Dessas da metodologia inovadora, constatou-se, pelo SIMEC, que dezesseis ainda não foram 
iniciadas, estando aguardando a emissão das respectivas Ordens de Serviço para início das 
obras. Vale ressaltar que para a contratação da construção dessas creches MI foi realizada 
licitação em nível federal, pelo FNDE, para Registro Nacional de Preços, tendo sido 
vencedora do lote que inclui o estado de Goiás a empresa Casa Alta Construções, que 
utilizará a tecnologia Concreto/PVC – Global Housing System. O valor médio de cada uma 
dessas creches ficou em R$ 1.428.677,83. 
 
Para as outras duas creches MI que possuem algum percentual de realização no SIMEC, 
realizou-se visita aos empreendimentos, em 22/09/2014, conforme registro fotográfico: 
 

  
CMEI Olentina Xavier: obra concluída e em funcionamento.  

Valor contratado: R$ 1.434.094,14 
 

  
CMEI Residencial Village Garavelo: obra iniciada e em execução, com percentual de 5%. 

O contrato, no valor de R$ 1.436.138,54, foi assinado em 05/05/2014, com previsão de 
término em 01/11/2014. 

 
Já para as creches que utilizam a metodologia convencional de construção, foram realizados, 
pela própria prefeitura, procedimentos licitatórios independentes, sendo que o valor médio 
de contratação ficou em R$ 1.551.242,60. 
 
Realizou-se visita a todos os empreendimentos, nos dias 15, 16, 19 e 22/09/2014, conforme 
registros fotográficos: 
 



 

 

  
CMEI Madre Germana I: obra paralisada, com percentual de execução de 75%. O 

contrato, no valor de R$ 1.693.748,70, foi assinado com a empresa Vidan Construções e 
Serviços Ltda. em 19/11/2012, com previsão de término para 11/09/2014.  

 

  
CMEI Brasicon: obra paralisada, com percentual de execução de 85%, sem muros ou 

grades de proteção. O contrato, no valor de R$ 1.546.366,37, foi celebrado com a empresa 
Primecon Construtora Ltda. em 19/11/2012, com previsão de término em 16/08/2013. 

 

  
CMEI Retiro do Bosque: obra paralisada e abandonada, sem proteção, com percentual 

de execução de 65%. O contrato, no valor de R$ 1.666.166,50, foi celebrado com a 
empresa Primecon Construtora Ltda. em 19/11/2012, com previsão de término em 

16/08/2013. 
 



 

 

  
CMEI Buriti Sereno: obra paralisada e abandonada, sem proteção, com percentual de 

execução de 90%. O contrato, no valor de R$ 1.529.215,10, foi assinado com a empresa 
Vidan Construções e Serviços Ltda. em 19/11/2012, com previsão de término para 

14/08/2014. 
 

 

CMEI Pontal Sul: no endereço indicado 
pela Prefeitura Municipal, à Rua H121, 

Cidade Vera Cruz, não há obras relativas 
a creches. Há apenas esse lote aberto, sem 

placas ou outras indicações. Não havia 
nenhuma empresa trabalhando no local. 
Segundo o SIMEC, a obra estava com 
13% de execução em 19/07/2014. O 

contrato, no valor de R$ 1.699.664,51, foi 
assinado com a empresa SUPERA 

Engenharia em 10/03/2014, com previsão 
de término em 22/06/2015. 

 

  
CMEI Parque Trindade: obra paralisada, com percentual de execução de 90%, com vigia. 

O contrato, no valor de R$ 1.510.048,39, foi assinado com a empresa SUPERA 
Engenharia em 19/11/2012, com previsão de término para 14/08/2014. 

 



 

 

  
CMEI American Park: obra paralisada, com percentual executado de 90%. O contrato, no 

valor de R$ 1.510.933,30, foi assinado com a empresa Vidan Construções e Serviços 
Ltda. em 19/11/2012, com previsão de término para 14/09/2014. 

 

  
CMEI Cândido de Queiroz: obra em execução, com percentual de 85%. O contrato, no 
valor de R$ 1.550.484,30, foi assinado com a Enenge Engenharia Ltda. em 19/11/2012, 

com previsão de término para 12/08/2014. 
 

  
CMEI Vila Maria: obra em execução, com percentual de 75%. O contrato, no valor de R$ 
1.696.396,25, foi assinado com a Enenge Engenharia Ltda. em 19/11/2012, com previsão 

de término para 10/11/2014. 
 



 

 

  
CMEI Parque Primavera: obra em execução, com percentual de 90%. O contrato, no valor 

de R$ 1.524.930,63, foi assinado com a Enenge Engenharia Ltda. em 19/11/2012, com 
previsão de término para 14/08/2014. 

 

  

 

CMEI Jardim Bonança: obra em execução, 
com percentual de 99%. O contrato, no 

valor de R$ 1.607.921,26, foi assinado com 
a Enenge Engenharia Ltda. em 19/11/2012, 
com previsão de término para 12/08/2014. 

 

  
CMEI Vila Delfiore: obra concluída, mas não está em funcionamento. O contrato, no valor 

de R$ 1.503.351,35, foi celebrado com a empresa PRS Construções e Empreendimentos 
Ltda. em 19/11/2012, com previsão de término para 13/09/2014. 

 



 

 

  
CMEI Residencial Araguaia: obra concluída, mas não está em funcionamento. O contrato, 

no valor de R$ 1.575.722,34, foi celebrado com a empresa Ciecon Consultoria, 
Engenharia e Construções em 19/11/2012, com previsão de término para 16/08/2013. 

 

  

  

 

CMEI Andrade Reis: obra concluída e 
abandonada, sem proteções, com sinais de 

depredação e com a iluminação acesa, 
mesmo durante o dia. O contrato, no valor 
de R$ 1.585.770,26, foi celebrado com a 
empresa Primecon Construtora Ltda. em 

19/11/2012, com previsão de término para 
16/08/2013. 

 



 

 

  
CMEI Jardim Maranata: obra concluída, mas não está em funcionamento. O contrato, no 
valor de R$ 1.600.558,06, foi celebrado com a empresa Souza Miranda Construções Ltda. 

em 19/11/2012, com previsão de término para 13/05/2014. 
 

  

 

CMEI Setor Santo André: obra concluída, 
mas não está em funcionamento. O 

contrato, no valor de R$ 1.346.088,29, foi 
celebrado com a empresa TEF – Teixeira 
Engenharia de Fundações e Construções 
Ltda. em 13/06/2012, com previsão de 

término para 28/02/2013. 

 

  



 

 

 

CMEI Jardim Tiradentes: obra concluída e 
em funcionamento. O contrato, no valor de 

R$ 1.385.801,16, foi celebrado com a 
empresa Primecon Construtora Ltda. em 

20/06/2012, com previsão de término para 
12/12/2013. 

 

  
CMEI Garavelo Residencial Park: obra concluída e em funcionamento. O contrato, no 

valor de R$ 1.389.200,00, foi celebrado com a empresa Souza Miranda Construções Ltda. 
em 03/09/2012, com previsão de término para 27/11/2013. 

 
Verificou-se, por fim, que foi construída uma obra com recursos do convênio SIAFI 670228, 
assinado em 27/12/2011, com vigência até 11/12/2014, conforme registro fotográfico: 
 

  
CMEI Papillon: obra concluída e em funcionamento. O contrato, no valor de R$ 

1.188.483,66, foi celebrado com a empresa Primecon Construtora Ltda. em 04/06/2012, 
tendo sido concluído em 26/11/2013. 

 
Resumindo, levantou-se a seguinte situação: 
 - 1 creche funcionando construída com recursos de um convênio (CMEI Papillon); 
 - 36 creches com recursos do PAC2: 
  - 18 da metodologia inovadora: 
   - 01 concluída e em funcionamento (CMEI Olentina Xavier); 
   - 01 em construção (CMEI Village Garavelo); 
   - 16 não iniciadas; 



 

 

  - 18 da metodologia convencional: 
   - 02 concluídas e em funcionamento (CMEI Garavelo Residencial 
Park e CMEI Jardim Tiradentes); 
   - 05 concluídas, mas ainda não funcionando (CMEI Setor Santo 
André, CMEI Jardim Maranata, CMEI Residencial Araguaia e CMEI Vila Delfiore), sendo 
que uma delas está abandonada (CMEI Andrade Reis); 
   - 04 em construção (CMEI Jardim Bonança, CMEI Parque Primavera, 
CMEI Vila Maria e CMEI Cândido de Queiroz); 
   - 01 não encontrada no endereço indicado (apenas um lote vazio: 
CMEI Pontal Sul); 
   - 06 com obras paralisadas (CMEI American Park, CMEI Parque 
Trindade, CMEI Buriti Sereno, CMEI Retiro do Bosque, CMEI Brasicon e CMEI Madre 
Germana I).  
 
Considerando a situação acima, realizou-se ação de controle objetivando avaliar a 
regularidade da licitação quanto à existência de direcionamento e de restrições à 
competitividade, e os pagamentos contratuais quanto à existência de sobrepreço e 
superfaturamento, além da inspeção física detalhada, de três dessas obras, escolhidas, 
aleatoriamente, entre aquelas que estavam com a situação de paralisada no SIMEC: CMEI 
Buriti Sereno, CMEI Parque Primavera e CMEI Brasicon. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A Secretaria de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia, em 
atenção à situação exposta acima, informou, por meio do Ofício nº 350/2014, de 16/10/2014, 
que: 

“Em relação ao CMEI Brasicon, informamos que a obra já foi retomada. 
No CMEI Andrade Reis, o muro e a calçada para proteção da obra estão sendo 

executados. 
Quanto aos CMEIS, Retiro do Bosque e Parque Trindade, as empresas paralisaram 

as obras por conta da falta de repasse do recurso federal. Entretanto, o Município já fez de 
4 a 5 reuniões no FNDE buscando a retomada/regularização do repasse, porém o FNDE 
ainda não se manifestou. 

As obras dos CMEIS Madre Germana I, Buriti Sereno e American Park são de 
responsabilidade da empresa Vidan Construções e Serviços Ltda, informamos que a 
empresa está sem comunicação, não sendo mais localizada. O Município notificará 
oficialmente a empresa para se pronunciar e em caso de ausência de pronunciamento, será 
promovida a rescisão unilateral do contrato.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Em que pesem as justificativas apresentadas pelo gestor, não foram trazidos documentos ou 
comprovações de que a obra do CMEI Brasicon tenha sido retomada, tampouco que estão 
sendo executados o muro e a calçada para proteção da obra do CMEI Andrade Reis. Mesmo 
que tais ações realmente tenham sido tomadas, há que se ressaltar que o prazo inicialmente 
previsto para a conclusão do CMEI Brasicon (16/08/2013) encontra-se expirado há mais de 
um ano. E a obra do CMEI Andrade Reis continuará na situação de concluída, mas sem 
utilização pela população. 
 



 

 

Quanto à falta de repasses de recursos pelo FNDE alegada para a paralisação das obras dos 
CMEIS Retiro do Bosque e Parque Trindade, há que se ressaltar que o principal objetivo do 
Proinfância é prestar assistência financeira, em caráter suplementar, aos municípios que 
efetuarem o Termo de Adesão ao Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação e que 
elaboraram o Plano de Ações Articuladas. 
Em consulta, realizada em 17/10/2014, ao Portal do FNDE com relação às liberações de 
recursos do Proinfância para o município fiscalizado nos exercícios de 2013 e 2014, 
verifica-se que não houve a paralisação dos repasses alegada, conforme tabela abaixo: 
 

PAC II – PROINFÂNCIA – CONSTRUÇÃO DE CRECHES – 2013 e 2014 
Data do Pagamento OB Valor (R$) 

24/01/2013 630019 2.998.492,14 
24/01/2013 630053 428.371,88 
05/04/2013 630387 3.141.315,70 
08/07/2013 630692 331.917,16 
08/07/2013 630627 331.886,95 
08/07/2013 630628 66.413,61 
30/08/2013 630966 663.812,74 
01/11/2013 631301 1.074.792,75 
31/12/2013 631458 430.228,24 
Total 2013  9.467.231,17 
07/05/2014 631551 285.559,99 
15/05/2014 631663 287.227,71 
15/05/2014 631664 427.835,59 
15/05/2014 631661 71.806,92 
10/07/2014 632019 285.550,66 
06/08/2014 632157 285.490,63 
06/08/2014 632174 356.936,72 
29/08/2014 632390 331.895,58 
29/08/2014 632362 356.936,72 
08/09/2014 632606 285.354,10 
08/09/2014 632613 713.953,14 
08/09/2014 632612 856.062,32 
07/10/2014 632685 331.917,15 
Total 2014  4.876.527,23 

Total 2013 e 2014  14.343.758,40 
 
Já no que se refere às obras paralisadas executadas pela Vidan Construções e Serviços Ltda., 
constatou-se que a empresa encontra-se na situação de “Ativa” no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas da Receita Federal do Brasil. Verificou-se, ainda, em consulta ao Diário 
Oficial da União de 24/07/2014, que a referida empresa assinou recentemente, em 
07/07/2014, Termo Aditivo ao contrato nº 28/2014, firmado com a Universidade Federal de 
Goiás. 
 
Independente disto, cabe salientar que, conforme previsto na Cláusula Sétima do Contrato nº 
255/2012, aqui citado por ser um dos que foram firmados com a Vidan Construções e 
Serviços Ltda., a Prefeitura já poderia ter aplicado as penalidades cabíveis, considerando o 
atraso verificado na entrega das obras. 
 



 

 

Quanto às obras que estão concluídas mas não estão em funcionamento, para as quais a 
Prefeitura não apresentou manifestação, releva salientar que os recursos ali dispendidos não 
estão atingindo o seu objetivo final, que seria o de oferecer à população local creches e pré-
escolas para a melhoria da qualidade da educação infantil. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: O FNDE deve buscar esclarecimentos para a situação encontrada, 
mantendo gestões junto à Prefeitura no sentido de orientá-la ao fiel cumprimento de todas as 
cláusulas constantes do termo de convênio (ou compromisso). 
 
 
2.1.2. Sobrepreço na planilha vencedora da licitação para construção da Unidade 
Buriti Sereno. 
 
Fato 
 

Com o intuito de verificar a compatibilidade entre os valores dos itens constantes nas 
planilhas de custos das licitantes vencedoras e os valores praticados no mercado, foram 
analisados os contratos nº 255/2012, 282/2012 e 292/2012, realizados pela Prefeitura de 
Aparecida de Goiânia/GO para a construção, respectivamente, das unidades de educação 
infantil Buriti Sereno, Brasicon e Primavera.  

Foram usados como referência os preços constantes na planilha do Sistema Nacional de 
Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI de agosto de 2012, tendo sido 
obtidos os resultados mostrados na tabela a seguir: 

Unidade de 
Educação 
Infantil 

Valor 
Orçamento 

Contratado (R$) 

% 
Curva 
ABC 

Valor Avaliado 
Orçamento  

(R$) (A) 

Valor Sinapi 
(R$) (B) 

Diferença entre 
 A e B 
(R$) 

Brasicon 1.546.366,37  48% 743.855,86 917.362,24 -173.506,38 
Primavera 1.524.930,63 62%       946.842,28    951.580,19 -4.737,91 
Buriti Sereno 1.525.671,25 62% 946.047,02 931.607,21 14.439,81 
 
Pela análise efetuada, constatou-se que na unidade Buriti Sereno o valor da amostra avaliada 
do orçamento ficou acima do valor Sinapi, considerando a curva ABC de 62% dos itens 
relevantes.  
 
A tabela a seguir apresenta a análise dos preços unitários contratados para a escola Buriti 
Sereno: 

Item QC PUC PR 

Part. 
no 
custo 
%  

SU= 
PUC -
PR  

SS =           
(SU x QC) 

Estrutura de madeira de lei 1a 
serrada não aparelhada, para telhas 
cerâmicas, vãos 7m até 10m 1.271,78 62,62 69,87 5,22 -7,25 -9.217,91 
Laje pré-mold beta 11 p/1kn/m2 
vãos 4,40m/incl vigotas tijolos 
armadura negativa capeamento 3cm 
concreto 15mpa escoramento 
material e mão de obra. 1.036,00 62,42 55,14 4,24 7,28 7.544,58 



 

 

Item QC PUC PR 

Part. 
no 
custo 
%  

SU= 
PUC -
PR  

SS =           
(SU x QC) 

Forma madeira comp resinada 12mm 
p/estrutura reaprov 3 vezes 
Corte/montagem /escoramento 
/desforma 1.803,20 31,82 54,74 3,76 -22,92 -41.336,38 
Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) a 
12,5mm(1/2) -fornecimento/ 
corte(kg perda de 10%) / dobra / 
colocação. 6.724,20 7,94 6,13 3,50 1,81 12.202,21 
Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) a 
12,5mm(1/2) - fornecimento/ 
corte(kg perda de 10%) / dobra / 
colocação. 6.098,63 7,94 6,13 3,18 1,81 11.067,00 
Aço 6.013,00 7,94 6,13 3,13 1,81 10.911,61 
Concreto usinado, importado, 
estrutural fck=25mpa inclus. 
transporte horizontal até 20m (prod. 
2m3/h) em carrinhos, adensamento e 
acabamento 112,67 410,30 348,16 3,03 62,14 7.001,79 

Emboco paulista (massa única) traço 
1:1:4 (cimento, cal e areia), 
espessura 2,0cm, preparo mecânico 959,21 42,47 19,23 2,67 23,24 22.289,35 
Mestre de obra - (obras civis)  1.440,00 24,58 19,89 2,32 4,69 6.756,96 
Alvenaria em tijolo cerâmico furado 
10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em 
argamassa traço 1:4 (cimento e 
areia),e=1cm 1.534,66 20,93 31,28 2,11 -10,35 -15.886,75 
Granitina c/regular.e=2 cm e junta 
plástica 27mm 885,00 36,27 32,40 2,10 3,87 3.423,72 
Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) a 
12,5mm(1/2) - fornecimento/corte 
(kg perda de 10%) / dobra / 
colocação. 3.917,10 7,94 6,13 2,04 1,81 7.108,25 
Calha em concreto simples, em meia 
cana, diâmetro 200 mm 77,00 375,28 15,52 1,89 359,76 27.701,73 
Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) a 
12,5mm(1/2) - fornecimento/ 
corte(kg perda de 10%) / dobra / 
colocação. 3.423,00 7,94 6,13 1,78 1,81 6.211,62 

Lastro de concreto traço 1:2,5:5, 
espessura 5cm, preparo mecânico, 
inc luso aditivo impermeabilizante 1.707,00 15,53 26,31 1,74 -10,78 -18.405,47 
Ceram.10 x 10 (quarter) 
c/rej.flexiv.tom forte(exterior) 460,27 51,67 35,40 1,56 16,27 7.489,30 
Engenheiro - (obras civis) 288,00 82,27 98,81 1,55 -16,54 -4.764,85 
Forma madeira comp resinada 12mm 
p/estrutura reaprov 3 vezes - 
corte/montagem/escoramento/desfor
ma 370,90 62,42 54,74 1,52 7,68 2.849,41 
Cobertura em telha cerâmica tipo 
plan  1.264,78 16,54 35,81 1,37 -19,27 -24.374,98 
Forma madeira comp resinada 12mm 
p/estrutura reaprov 3 vezes – corte 
/montagem /escoramento/desforma 631,70 31,82 54,74 1,32 -22,92 -14.481,03 



 

 

Item QC PUC PR 

Part. 
no 
custo 
%  

SU= 
PUC -
PR  

SS =           
(SU x QC) 

Concreto usinado, importado, 
estrutural fck=25mpa inclus. 
transporte horizontal até 20m (prod. 
2m3/h) em carrinhos, adensamento e 
acabamento 47,90 410,30 348,16 1,29 62,14 2.976,71 
Carga, transporte e descarga 
mecânica até 10,00 km 1.168,65 13,35 12,11 1,02 1,24 1.443,34 
Concreto usinado, importado, 
estrutural fck=25mpa inclus. 
transporte horizontal até 20m (prod. 
2m3/h) em carrinhos, adensamento e 
acabamento 36,00 410,30 348,16 0,97 62,14 2.237,19 
Concreto usinado, importado, 
estrutural fck=25mpa inclus. 
transporte horizontal até 20m (prod. 
2m3/h) em carrinhos, adensamento e 
acabamento 35,90 410,30 348,16 0,97 62,14 2.230,98 
Compactação mecânica a 100% do 
proctor normal - pavimentação 
urbana 3.440,25 4,18 4,74 0,94 -0,56 -1.933,00 
Condutor de cobre unipolar, isolação 
em pvc/70ºc, camada de proteção em 
pvc, não propagador de chamas, 
classe de tensão 750v, 
encordoamento classe 5, flexível 
#2,5mm2 7.200,00 1,97 2,71 0,93 -0,74 -5.323,84 
Divisória de granito polido 52,74 233,35 56,65 0,81 176,70 9.319,23 
Concreto usinado, importado, 
estrutural fck=25mpa inclus. 
transporte horizontal até 20m (prod. 
2m3/h) em carrinhos, adensamento e 
acabamento 29,70 410,30 348,16 0,80 62,14 1.845,68 
Regularização de piso/base em 
argamassa traço 1:3 (cimento e 
areia), e espessura 2,0cm, preparo 
manual 1.304,10 9,03 10,25 0,77 -1,22 -1.591,35 
Impermeabilização com tinta 
betuminosa em fundações, 
baldrames e muros  de arrimo, duas 
demãos 755,00 14,07 4,93 0,70 9,14 6.899,51 

Chapisco em paredes traço 1:3 
(cimento e areia), espessura 0,5cm, 
prep aro mecânico 959,21 9,70 3,32 0,61 6,38 6.122,85 
Rodameio de madeira l=10cm 548,00 16,13 13,43 0,58 2,70 1.477,58 
Emboco interno paulista (massa 
única) traço 1:1:4 (cimento, cal e 
areia), espessura 2,0cm, preparo 
mecânico 809,07 10,74 19,22 0,57 -8,48 -6.862,21 
Pavimentação em blocos de concreto 
intertravado espessura 6 cm, 
assentado s sobre colchão de pó de 
pedra, rejunte com argamassa traço 
1:4 (cimento e areia) 224,00 37,02 57,82 0,54 -20,80 -4.659,89 



 

 

Item QC PUC PR 

Part. 
no 
custo 
%  

SU= 
PUC -
PR  

SS =           
(SU x QC) 

Piso cimentado liso desempenado, 
traço 1:4 (cimento e areia), espessura 
2,5cm, preparo manual 470,00 15,86 24,02 0,49 -8,16 -3.833,13 

Sobrepreço Total  
 

R$ 167.110,59 

Subpreço Total R$ 152.670,78 
 
Legenda: (valores em R$) 
QC - Quantidade contratual; 
PUC - Preço unitário contratual; 
Part. no Custo % - Participação no custo da obra em %; 
PR - Preço de referência (SINAPI); 
SU - Sobrepreço ou subpreço unitário; e 
SS - Sobrepreço ou subpreço do serviço 
 
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Instada sobre o assunto, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia informou que “Em que pese a 
unidade Buriti Sereno estar acima do valor Sinapi, considerando a curva ABC de 60% dos 
itens relevantes, tal fato ocorreu excepcionalmente, tanto é que as outras unidades 
fiscalizadas encontram-se dentro da conformidade.”. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A resposta da unidade não apresentou justificativas para o sobrepreço identificado. 
 
Sendo assim, ficou configurado que a análise das planilhas de custos apresentadas no edital 
de licitação ou contratos é deficiente, pois foi aceita uma proposta com valor considerado 
acima do praticado pelo mercado. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: O FNDE deve exigir do ente federado a demonstração de que os custos do 
orçamento contratado encontram-se compatíveis com os adotados pelo mercado. Caso 
contrário, deve exigir a repactuação contratual com vistas à adequação da planilha 
orçamentária 
 
 
2.1.3. Deficiência na realização de pesquisa de mercado dos itens do Contrato nº 
255/2012, resultando em superfaturamento por sobrepreço. 
 
Fato 
 

Na análise dos pagamentos referentes aos contratos nº 255/2012, 282/2012 e 292/2012, 
verificou-se o seguinte percentual de execução financeira: 

 



 

 

Unidade de 
Educação 
Infantil 

Número e Data da 
Última Medição 

Avaliada 

Valor Total 
Contratado 

(R$) 

Valor pago até a 
última Medição 
Avaliada (R$) 

% Execução 
Financeira 

Brasicon 14ª – 27/03/2014 1.546.366,37 1.363.409,24 88% 
Primavera 9ª – 16/07/2014 *1.822.614,94 1.355.876,09 74% 
Buriti Sereno 13ª – 28/04/2014 **1.751.964,33 1.111.827,94 63% 
* Valor do contrato, R$ 1.524.930,63, acrescido de R$ 297.684,31 referentes ao termo aditivo 278/2013. 
** Valor do contrato, R$ 1.529.215,10, acrescido de R$ 222.749,23 referentes ao termo aditivo 269/2013. 
 
Constatamos também que não houve mudança entre os preços unitários constantes no 
orçamento contratado e o valor pago.  Convém destacar que os reajustes ocorridos por 
intermédio dos aditivos citados foram ocasionados pelo acréscimo de serviços não 
contemplados no projeto inicial. 
 
Como foi identificado o sobrepreço na planilha de preços do contrato 255/2012 (Buriti 
Sereno) e os valores unitários não foram adequadamente corrigidos no momento da 
liquidação da despesa, restou configurado o superfaturamento por sobrepreço.  

Utilizando os valores de sobrepreço unitário (SU) identificado anteriormente, e a quantidade 
de serviço paga até o 13º boletim de medição da unidade Buriti Sereno, calculou-se o valor 
do superfaturamento, conforme apresentado na tabela a seguir:  

Item QC %QP SU OS 
Estrutura de madeira de lei 1a serrada não 
aparelhada, para telhas cerâmicas, vãos 7m até 
10m 1.271,78 100,00% -7,25  -9.217,91  
Laje pré-mold beta 11 p/1kn/m2 vãos 4,40m/incl 
vigotas tijolos armadura negativa capeamento 
3cm concreto 15mpa escoramento material e 
mão de obra. 1.036,00 100,00% 7,28  7.544,58  
Forma madeira comp resinada 12mm p/estrutura 
reaprov 3 vezes Corte/montagem /escoramento 
/desforma 1.803,20 100,00% -22,92  -41.336,38  
Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) a 
12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(kg perda de 
10%) / dobra / colocação. 6.724,20 90,00% 1,81  10.981,90  
Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) a 
12,5mm(1/2) - fornecimento/ corte(kg perda de 
10%) / dobra / colocação. 6.098,63 100,00% 1,81  11.067,00  

Aço 
6.013,00 100,00% 1,81  10.911,61  

Concreto usinado, importado, estrutural 
fck=25mpa inclus. transporte horizontal até 20m 
(prod. 2m3/h) em carrinhos, adensamento e 
acabamento 112,67 100,00% 62,14  7.001,79  
Emboco paulista (massa única) traço 1:1:4 
(cimento, cal e areia), espessura 2,0cm, preparo 
mecânico 959,21 100,00% 23,24  22.289,35  

Mestre de obra - (obras civis)  
1.440,00 85,79% 4,69  5.796,67  

Alvenaria em tijolo cerâmico furado 
10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa 
traço 1:4 (cimento e areia),e=1cm 1.534,66 95,00% -10,35  -15.092,55  



 

 

Item QC %QP SU OS 
Granitina c/regular.e=2 cm e junta plástica 
27mm 885,00 40,00% 3,87  1.369,49  
Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) a 
12,5mm(1/2) - fornecimento/corte (kg perda de 
10%) / dobra / colocação. 3.917,10 100,00% 1,81  7.108,25  
Calha em concreto simples, em meia cana, 
diâmetro 200 mm 77,00 90,00% 359,76  24.931,56  
Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) a 
12,5mm(1/2) - fornecimento/ corte(kg perda de 
10%) / dobra / colocação. 3.423,00 100,00% 1,81  6.211,62  
Lastro de concreto traço 1:2,5:5, espessura 5cm, 
preparo mecânico, inc luso aditivo 
impermeabilizante 1.707,00 100,00% -10,78  -18.405,47  
Ceram.10 x 10 (quarter) c/rej.flexiv.tom 
forte(exterior) 460,27 60,00% 16,27  4.493,55  

Engenheiro - (obras civis) 
288,00 85,77% -16,54  -4.086,69  

Forma madeira comp resinada 12mm p/estrutura 
reaprov 3 vezes - 
corte/montagem/escoramento/desforma 370,90 90,00% 7,68  2.564,54  

Cobertura em telha cerâmica tipo plan  
1.264,78 100,00% -19,27  -24.374,98  

Forma madeira comp resinada 12mm p/estrutura 
reaprov 3 vezes – corte /montagem 
/escoramento/desforma 631,70 100,00% -22,92  -14.481,03  
Concreto usinado, importado, estrutural 
fck=25mpa inclus. transporte horizontal até 20m 
(prod. 2m3/h) em carrinhos, adensamento e 
acabamento 47,90 100,00% 62,14  2.976,71  
Carga, transporte e descarga mecânica até 10,00 
km 1.168,65 100,00% 1,24  1.443,34  
Concreto usinado, importado, estrutural 
fck=25mpa inclus. transporte horizontal até 20m 
(prod. 2m3/h) em carrinhos, adensamento e 
acabamento 36,00 100,00% 62,14  2.237,19  
Concreto usinado, importado, estrutural 
fck=25mpa inclus. transporte horizontal até 20m 
(prod. 2m3/h) em carrinhos, adensamento e 
acabamento 35,90 95,04% 62,14  2.120,36  
Compactação mecânica a 100% do proctor 
normal - pavimentação urbana 3.440,25 100,00% -0,56  -1.933,00  
Condutor de cobre unipolar, isolação em 
pvc/70ºc, camada de proteção em pvc, não 
propagador de chamas, classe de tensão 750v, 
encordoamento classe 5, flexível #2,5mm2 7.200,00 30,00% -0,74  -1.597,15  

Divisória de granito polido 
52,74 0,00% 176,70  0,00  

Concreto usinado, importado, estrutural 
fck=25mpa inclus. transporte horizontal até 20m 
(prod. 2m3/h) em carrinhos, adensamento e 
acabamento 29,70 100,00% 62,14  1.845,68  



 

 

Item QC %QP SU OS 
Regularização de piso/base em argamassa traço 
1:3 (cimento e areia), e espessura 2,0cm, preparo 
manual 1.304,10 100,00% -1,22  -1.591,35  
Impermeabilização com tinta betuminosa em 
fundações, baldrames e muros  de arrimo, duas 
demãos 755,00 100,00% 9,14  6.899,51  
Chapisco em paredes traço 1:3 (cimento e areia), 
espessura 0,5cm, prep aro mecânico 959,21 100,00% 6,38  6.122,85  

Rodameio de madeira l=10cm 
548,00 0,00% 2,70  0,00  

Emboco interno paulista (massa única) traço 
1:1:4 (cimento, cal e areia), espessura 2,0cm, 
preparo mecânico 809,07 100,00% -8,48  -6.862,21  
Pavimentação em blocos de concreto 
intertravado espessura 6 cm, assentado s sobre 
colchão de pó de pedra, rejunte com argamassa 
traço 1:4 (cimento e areia) 224,00 0,00% -20,80  0,00  
Piso cimentado liso desempenado, traço 1:4 
(cimento e areia), espessura 2,5cm, preparo 
manual 470,00 70,00% -8,16  -2.683,19  

Valor total de Superfaturamento 145.917,55 
 

Valor Total de Subfaturamento 
141.661,90 

 
Legenda: (valores em R$) 
QC - Quantidade Contratual 
%QP - % da Quantidade Contratual Paga até o 13º Boletim de Medição 
SU – Sobrepreço/Subpreço Unitário identificado em item específico desse relatório  
PS – Valor Unitário do Superfaturamento/Subfaturamento 
 
Pelos cálculos efetuados, apurou-se o valor total de R$ 4.255,65 de superfaturamento por 
sobrepreço, considerando a curva ABC de 62% dos itens relevantes. 
   
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Instada sobre o assunto, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia informou que “Em que pese a 
unidade Buriti Sereno estar acima do valor Sinapi, considerando a curva ABC de 60% dos 
itens relevantes, tal fato ocorreu excepcionalmente, tanto é que as outras unidades 
fiscalizadas encontram-se dentro da conformidade.”. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A resposta da unidade não apresentou justificativas para o superfaturamento. Sendo assim, 
ficou configurado o prejuízo de R$ 4.255,65 para a Administração pelo pagamento de 
serviços com valor superior ao de mercado.  
  
 
 
 
##/AnaliseControleInterno## 



 

 

Recomendações: 
Recomendação 1: O FNDE deve exigir da prefeitura a adoção de medidas administrativas 
necessárias ao ressarcimento dos valores pagos com incompatíveis e, caso não obtenha 
êxito, instaurar a tomada de contas especial. 
 
 
2.1.4. Superfaturamento no valor de R$ 12.995,59 devido ao pagamento por serviços 
não executados. 
 
Fato 
 
Com o objetivo de avaliar a regularidade da execução dos contratos de construção, 
realizamos a inspeção física nas obras das Unidades de Educação Infantil Buriti Sereno, 
Brasicon e Primavera. Para realizar as medições, definimos uma amostra aleatória de dez 
itens possíveis de serem medidos e que já haviam sido liquidados, tendo em vista que as 
obras não estão concluídas. 
 
Selecionamos itens do serviço de esquadrias, contendo portas de madeira e aço e janelas de 
aço e identificamos a ausência dos seguintes materiais: 
Unidade Itens ausentes Valor total dos itens ausentes  (R$) 
Buriti Sereno 5.1.2, 5.1.5, 5.3.16 e 5.3.19 5.358,04 
Brasicon 5.2.1, 5.3.16 e 5.3.19 4.078,31 
Primavera 5.3.16 3.559,24 

Total 12.995,59 
 
Como os itens ausentes já foram pagos, restou configurado que ocorreu o pagamento de R$ 
12.995,59 sem a execução dos serviços correspondentes. 

 
Pórtico onde deveria ser instalada, no vão superior, janela de correr referente ao item 5.3.16. 
 
  
Realizamos também a medição de quatro ambientes, duas salas de pré-escola e duas salas de 
creche-III, não sendo identificadas irregularidades. 
 



 

 

  
Pré-Escola Creche III 
 
 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Instada sobre o assunto, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia apresentou as seguintes 
justificativas: 
 
“O item 5.3.16 (ef-25* janela de correr em chapa de aço, com 04 folhas para vidro, com 
divisa horizontal, 460 x 150 cm (específica para regiões de clima frio) é específico para 
regiões de clima frio conforme consta no projeto e orçamento, sendo que o contrato com as 
empresas é por preço Global e este item foi pago em compensação a outros itens com falhas 
no orçamento elaborado com quantitativos fornecidos pelo FNDE, dentre os itens com 
falhas está o quantitativo de Granitina que está 93,94 m2 abaixo do executado assim como 
Emassamento das paredes que está 304,10 m2 abaixo do executado. 
 
CMEI Brasicon: informamos que a empresa foi notificada e os demais itens já 
foram executados. 
 
CMEI Buriti Sereno: em relação aos itens 5.1.2 e 5.1.5 referentes às portas de madeiras, 
informamos que no ato das medições tais itens se encontravam na obra e foram retirados 
assim com seus devidos portais que ainda constam no local, sendo que a empresa já está 
sendo notificada para que volte a execução da obra e instale as portas. 
 
Em relação ao item 5.3.19 que é referente à janela de correr, a empresa será notificada 
para que a mesma seja executada.” 
 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Em relação ao item 5.3.16, que estava ausente nas três unidades visitadas, a Prefeitura 
afirma que seu valor foi utilizado em compensação a outros serviços subdimensionados. No 
entanto, não consta nas medições a formalização dessa compensação. Eventuais falhas no 
orçamento e no projeto, bem como propostas de correção, deveriam ter sido comunicadas ao 
FNDE, a quem caberia avaliar e aprovar as modificações necessárias, as quais 
posteriormente deveriam ter sido objeto de aditivo ao contrato de execução das obras, de 
forma que as medições contemplassem os serviços efetivamente executados. 
 



 

 

Quanto aos demais itens, os quais na vistoria identificou-se que, embora medidos e 
atestados, não haviam sido executados, a resposta da unidade confirma que os quantitativos 
apresentados nos boletins de medição não são confiáveis, e não podem ser utilizados para 
verificar a compatibilidade entre o que foi previsto e o que foi executado e pago, 
comprometendo a liquidação da despesa. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: O FNDE deve exigir da prefeitura a demonstração da execução dos 
serviços pagos e emitir parecer conclusivo quanto à adequação dos serviços executados. Se 
necessário, 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 
pastas ministeriais. Esta Controladoria não realizará o monitoramento isolado das 
providências saneadoras relacionadas a estas constatações. 

2.2.1. Falhas nos Editais que restringem a competitividade.  
 
Fato 
 
Selecionamos, por amostragem aleatória, as Concorrências nº 016/2012 – Processo 
2012026862, nº 019/2012 – Processo 2012026874 e nº 023/2012 – Processo 2012026883. 
Após análise dos referidos processos, identificamos nos editais situações que caracterizam 
restrição à competitividade nos processos licitatórios, conforme discriminadas a seguir: 

1. Proibição da apresentação de documentos pela via postal, fac-símile (fax), 
telegrama ou mesmo por e-mail, desta forma, deixando de preservar o que 
preconiza o art. 3º, caput, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93, quando no Item 2.1 do 
edital descreve que: “(...) As documentações e propostas de preços que se refere 
este edital serão recebidas simultaneamente em sessão pública que se realizará 
na data e horário acima mencionados. (...)” 

2. Houve vedação a participação de consórcios sem a devida motivação, 
contrariando o art. 33 da Lei 8.666/93, conforme Item 3.4.5 do edital: “(...) É 
vedada a participação de empresas em regime de consórcios ou que sejam 
controladas, coligadas ou subsidiárias entre si.(...)” 
 

3. Exigência indevida de número mínimo, máximo ou fixo de atestados para 
comprovar qualificação técnica, contrariando o inciso II do art. 30 da Lei 
8.666/93, conforme descrição do Item 6.4 – c) do edital: “(...) Capacitação 
técnico-operacional cuja comprovação se fará através de no máximo 02 (dois) 
atestados de capacidade técnica, emitidos por pessoa jurídica de direito público 
ou privado, em nome da empresa licitante, que comprovem aptidão da licitante 



 

 

para o desempenho de atividades compatíveis e pertinentes em características, 
quantidades e prazos com o objeto da licitação, limitadas às seguintes parcelas 
de maior relevância e valor significativo.(...)” 
 

4. Houve exigência indevida de que a visita técnica fosse realizada somente pelos 
responsáveis técnicos da licitante, desta forma deixando de preservar o que 
preconiza o art. 3º, caput, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93, conforme os Itens 6.4 – 
e.1 e 6.4 – e.2, respectivamente: “(...) Esta vistoria deverá ser realizada pelo 
responsável técnico da empresa, detentor da Certidão de Acervo Técnico 
(CAT).(...)” e “(...)Para realizar a vistoria, o licitante através de seu responsável 
técnico deverá dirigir-se a Secretaria de Infraestrutura do Município de 
Aparecida de Goiânia, situada a Av Gervásio Pinheiro, Qd 30, Área Pública II, 
Setor Village Garavelo, Aparecida de Goiânia – GO,(...)” 
 

5. Exigência indevida de certidão negativa de Corregedoria de Justiça, contrariando 
o inciso II do art. 31 da Lei 8.666/93, conforme Item 6.3 – e): “(...) Certidão 
negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo Cartório 
Distribuidor, da sede da pessoa jurídica. Deverá ser apresentada declaração 
firmada pela Corregedoria de Justiça ou outro órgão público competente, do 
domicílio do licitante, sobre o quantitativo e as categorias dos cartórios 
existentes no mesmo. Se na sede da interessada existir mais de um Cartório 
Distribuidor, deverá ser apresentada certidão de todos os cartórios 
existentes.(...)” 

 
6. Exigência indevida de Índice de Grau de Endividamento e ausência de Índice de 

Solvência Geral, desta forma, contrariando o § 5º do art. 31 da Lei 8.666/93, 
conforme verificado no Item 6.3 – f.1): “(...) A comprovação da boa situação 
financeira da empresa será avaliada através da utilização dos seguintes índices 
contábeis: Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Grau de 
Endividamento Geral (GEG), de conformidade com o disposto no § 5º, do art. 
31, da Lei 8.666/93.(...)” 

 

Verificamos, ainda, nos editais constantes dos processos licitatórios citados anteriormente, a 
seguinte falha: 

O edital deixou de fixar critério de aceitabilidade de preços unitário e global, 
contrariando o preconizado nos parágrafos 1° e 2° do artigo 23 da Lei n° 8.666/93, 
quando relatou no § 2° do referido edital o seguinte: “A COMISSÃO PERMANENTE 
DE LICITAÇÃO da PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA, 
(...), procedimento licitatório na modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do 
tipo MENOR PREÇO GLOBAL, (...), por solicitação da Secretaria de Educação de 
Aparecida de Goiânia.(...)”   

   
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Em relação às falhas apontadas no Relatório Preliminar, a Prefeitura Municipal de 
Aparecida de Goiânia apresentou as seguintes justificativas: 



 

 

 
(...) 

1. A proibição da apresentação de documentos pela via postal, facsímile(fax), 
telegrama ou mesmo por e-mail se dá em virtude do tipo de procedimento licitatório, 
no caso Concorrência Pública os documentos de habilitação devem ser originais, 
autenticados em cartório ou dentro de prazo normalmente previsto apresentado à 
Comissão de Licitação para que sejam autenticados antes da sessão de abertura. 
Desta forma, os licitantes, caso não tenham interesse de participar da sessão de 
abertura protocolam seus envelopes de habilitação e proposta de preços, entretanto 
normalmente todos os licitantes participam da sessão até para fins de intenção de 
recurso. Portanto, não há que se falar em restrição do caráter competitivo, pois o 
procedimento visa buscar melhor proposta para a Administração Pública. 

 
2. Quanto à vedação da participação de consórcios nos procedimentos licitatórios em 

análise, tal decisão é ato discricionário do Secretário de Licitações e Compras ou 
Presidente da Comissão de Licitações, o art. 33, caput da Lei 8.666/93 fala: 
 

"Art. 33. Quando permitida na licitação a participação de empresas em 
consórcio, observar-se-ão as seguintes normas." 
 

Uma vez que o artigo 33 fala em "quando permitida na licitação", portanto existe a 
possibilidade de se vedar participação de consórcios e que essa decisão é do 
Secretário de Licitações ou do Presidente da Comissão de Licitações, sendo a ele 
facultado essa decisão. 

 
3. A solicitação da comprovação da qualificação técnica através de no máximo 02 

(dois) atestados de capacidade técnica se deu na intenção de se garantir que não 
aparecesse aventureiros nos procedimentos licitatórios ou ainda de que não 
obtivesse sucesso quaisquer licitantes sem qualquer qualificação para a execução 
das obras. A Administração Pública visa não só a obtenção da proposta mais 
vantajosa economicamente, mas que essa proposta seja executada por empresas que 
tenham expertise no objeto licitado. A única intenção da Administração é proteger o 
erário público e a qualidade das obras. 
 

4. Informamos que notificamos a Secretaria de Licitações e Compras para que se 
abstenha de incluir nas próximas licitações a exigência de que a visita técnica tenha 
que ser realizada somente pelos responsáveis técnicos da licitante. 
 

5. Nesse item houve um engano por parte dos analistas. A Certidão da Corregedoria 
de Justiça é para os casos de licitantes cuja sede seja de outra comarca. Caso 
apareçam licitantes de outras comarcas não há como a Comissão de Licitação saber 
quantos cartórios cíveis existe na comarca da sede da licitante, apenas com a 
Certidão da Corregedoria de Justiça é possível se ter essa informação e aí verificar 
se o licitante trouxe ao procedimento certidões negativas de falência e concordata 
de todos os cartórios da comarca. Evitando assim má-fé de licitantes. 
 

6. O parágrafo quinto do art. 31 traz que a situação financeira da empresa será feita 
de forma objetiva através de cálculos de índices contábeis previstos no edital, 
vedados índices e valores não usualmente adotados para avaliação de situação 
financeira, o índice de grau de endividamento é frequente utilizado em diversos 



 

 

municípios do Estado de Goiás para avaliação de situação financeira dos licitantes. 
O índice questionado atende perfeitamente o artigo retro mencionado, pois é obtido 
através de cálculo inclusive apresentado no balanço anual dos licitantes. Não 
existindo qualquer irregularidade nesse sentido. 

 
“§5º A comprovação de boa situação financeira da empresa será feita 
de forma objetiva, através do cálculo de índices contábeis previstos 
no edital e devidamente justificados no processo administrativo da 
licitação que tenha dado início ao certame Iicitatório, vedada a 
exigência de índices e valores não usualmente adotados para correta 
avaliação de situação financeira suficiente ao cumprimento das 
obrigações decorrentes da licitação.” (Redação dada pela Lei nº 
8.883, de 1994) 

(...)” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Diante das justificativas apresentadas pela Prefeitura, apresentamos a seguinte análise: 
 

1. Discordamos do posicionamento da Unidade, tendo em vista que os documentos de 
habilitação e de proposta de preço, originais ou cópias autenticadas, poderiam ter 
sido enviados pela via postal, desde que os citados documentos fossem recebidos até 
a data e o horário da sessão pública de abertura das referidas concorrências, portanto, 
mantemos nosso entendimento que houve restrição à competitividade nestes 
processos licitatórios. 
 

2. Concordamos que a vedação da participação de consórcios nos procedimentos 
licitatórios é ato discricionário do Gestor, entretanto, tal ato deverá ser motivado e 
inserido no processo licitatório. Cabe informar, segundo entendimentos do TCU 
constantes nos Acórdãos 1.636/2007-Plenário e 1.102/2009-1ª Câmara, 
respectivamente, o que segue: 
 

“(...) 
9.3.2.1. caso seja feita a opção por não permitir, no edital do certame, 
a participação de empresas na forma de consórcios, considerando a 
faculdade constante do art. 33, caput, da Lei nº 8.666/1993, justifique 
tal escolha no respectivo processo administrativo da licitação;  
(...)” 
e 
“(...) 
1.5.1.1. se abstenha de vedar, sem justificativa razoável, a 
participação de empresas em consórcio, de modo a restringir a 
competitividade do certame, contrariando o art. 3º da Lei nº 
8.666/1993; 
(...)” 
 

Portanto, a Prefeitura deverá inserir nos próximos processos licitatórios, envolvendo 
recursos federais, as justificativas quanto à vedação da participação de consórcios de 
empresas.  



 

 

 
3. A justificativa apresentada não acrescentou fatos novos que elidissem a falha 

apontada. Entendemos que o edital poderia ter previsto que a não apresentação de 
atestados pela empresa licitante seria critério de desclassificação, e assim, as 
empresas aventureiras sem qualificação estariam desclassificadas. Portanto, a 
exigência indevida de número mínimo, máximo ou fixo de atestados para comprovar 
qualificação técnica contraria o inciso II do art. 30 da Lei 8.666/93, e ainda, restringe 
a competitividade do certame. Relatamos que o TCU determina e entende, 
respectivamente, nos Acórdãos 584/2004-Plenário e 1.780/2009-Plenário, o seguinte: 
 

“(...) 
9.2.6 abstenha-se de exigir, em futuras licitações, número mínimo e 
certo de atestados de capacitação técnica, ficando a critério do 
licitante apresentar qualquer quantidade capaz de comprovar a sua 
aptidão,(...)” 
 
e 
 
“(...) 
Voto do Ministro Relator 
(...) 
Percebe-se que tal limitação de atestados ao número de dois, excluiu 
empresas que poderiam comprovar a experiência mediante a soma de 
atestados. No que concerne à licença ambiental, a equipe técnica 
entendeu que a não apresentação de tal documento não comprometia 
a realização da obra em análise. Entendo que os citados critérios 
extrapolam a previsão da Lei nº 8.666/1993, art. 30, § 1º, inciso II. 
(...)” 
 

Diante da determinação e do entendimento do TCU, mencionados anteriormente, 
bem como da extrapolação do previsto na Lei nº 8.666/1993, art. 30, § 1º, inciso II, 
cabe a Prefeitura abster-se de exigir, em futuras licitações com recursos federais, 
número mínimo, máximo e certo de atestados de capacitação técnica, ficando a 
critério dos licitantes apresentarem qualquer quantidade capaz de comprovar a sua 
aptidão. 
 

4. A Prefeitura apenas informou que notificou a Secretaria de Licitações e Compras 
para abster-se de incluir, nas próximas licitações, a exigência da visita técnica 
realizada somente pelos responsáveis técnicos da licitante, não apresentando 
documento comprobatório desta notificação. Mantemos o posicionamento desta 
equipe para que a Prefeitura preserve o preconizado o art. 3º, caput, § 1º, inciso I, da 
Lei 8.666/93. 
 

5. Não concordamos com a justificativa apresentada tendo em vista que a falha 
apontada, relativa à exigência indevida de certidão negativa de Corregedoria de 
Justiça, se deve em função do preceituado no inciso II do art. 31 da Lei 8.666/93 e 
em entendimento constante do Acórdão TCU 768/2007-Plenário conforme a seguir: 

“(...) 



 

 

Voto do Ministro Relator 

(...) 

11. Diante disso, reputo como indevida, por ausência de amparo 
legal, a exigência editalícia em questão no tocante à necessidade de 
apresentação de certidão da respectiva corregedoria onde conste o 
número de distribuidores de sua sede, ou outro documento 
equivalente. Isso porque, quanto a este tópico, a Lei, para fins de 
qualificação econômico-financeira, somente requer a apresentação de 
certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor do domicílio 
ou da sede do licitante. 

(...)” 

 
6. A justificativa da Prefeitura é pertinente quando interpretamos literalmente o § 5º do 

art. 31 da Lei 8.666/93 e deixamos de fazer inferência em todo o contexto. Vejamos, 
na legislação citada, que “A comprovação de boa situação financeira da empresa 
será feita de forma objetiva, através do cálculo de índices contábeis previstos no 
edital e devidamente justificados no processo administrativo da licitação que tenha 
dado início ao certame licitatório (grifo nosso), vedada a exigência de índices e 
valores não usualmente adotados para correta avaliação de situação financeira 
suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes da licitação.” Desta forma, 
verificamos que não foi justificada nos processos administrativos referentes às 
concorrências, a motivação da inclusão do Índice de Grau de Endividamento.  
 
Segundo entendimentos dos Ministros Relatores do TCU, constantes do Acórdão 
291/2007 – Plenário e do Acórdão 434/2010 – Segunda Câmara, se coadunam no 
sentido de que índices contábeis previstos no edital sejam devidamente justificados 
no processo administrativo da licitação. Vejamos, então, respectivamente, os votos 
constantes dos referidos Acórdãos: 

"(...) 
Voto do Ministro Relator 
"(...) a fixação de índices contábeis para fins de seleção das empresas 
participantes da concorrência deve fundamentar-se em estudo técnico 
aprofundado, que deverá constar do processo licitatório, nos termos 
do art. 5º do art. 31 da Lei nº 8.666/93. O intuito legal é o de evitar a 
adoção de parâmetros que restrinjam o caráter competitivo do 
certame ou então permitam que a obra fique a cargo de empresa sem 
solidez no mercado." 

 
7.12. Além do decidido acima, vale destacar que a Instrução 
Normativa MARE-GM nº 5/95 estabelece o que segue: 
 
"7.1 Para uniformidade dos procedimentos os editais destinados às 
Licitações Públicas devem conter, obrigatoriamente, as exigências 
descritas nos incisos seguintes de modo a explicitar que: 
(...) 



 

 

V - a comprovação de boa situação financeira de empresa oriunda de 
localidade onde o SICAF não tenha sido implantado, será baseada na 
obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 
Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas: 
 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
LG=--------------------------------------------------- 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
Ativo Total 
SG=--------------------------------------------------- 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
Ativo Circulante 
LC=--------------------------------------------------- 
Passivo Circulante 

  (...)” 

  e 

“(...) 
Voto do Ministro Relator 
(...) 
2. Quanto ao mérito, compartilho o entendimento da Secex/RJ, no 
sentido de que os itens do edital em exame colacionados abaixo 
trouxeram prejuízos a diversas licitantes, inabilitadas por conta de 
exigências desprovidas de respaldo legal. 
(...) 
9.14. Comprovação da boa situação financeira da empresa, que 
também será avaliada pelo seu grau de endividamento total, igual ou 
inferior a 0,70, que serão conferidos pelos seguintes cálculos: 
(Passivo Exigível (PC + ELP))/Ativo Total =< 0,70 
(...)” 

Em que pese a justificativa da Prefeitura, e tendo como fundamento o entendimento 
do TCU e a legislação em vigência, cabe a Prefeitura, nas próximas licitações com 
recursos federais, justificar no processo administrativo da licitação a inclusão de 
índices contábeis previstos no edital. 

  
##/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: 201411175 
Município/UF: Aparecida de Goiânia/GO 
Órgão: MINISTERIO DA SAUDE 
Instrumento de Transferência: Fundo a Fundo ou Concessão  
Unidade Examinada: GO GOV GABINETE DO PREFEITO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 5.518.202,63 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 22/09/2014 a 02/10/2014 sobre a 
aplicação dos recursos do programa 2015 - Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde 
(SUS) / 12L5 - Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS no 
município de Aparecida de Goiânia/GO. 
 
A ação fiscalizada destina-se a Construir Unidades Básicas de Saúde (UBS), a serem 
utilizadas como base para o trabalho das Equipes de Saúde da Família. 

Considerando: 

- existência UBS do município de Aparecida de Goiânia/GO que receberam recursos 
federais para construção e/ou reforma; 

- a existência de UBS em fase de licitação; 

- a existência de UBS em construção; 

- a existência de UBS com as obras 100% concluídas; 

- a existência de UBS em pleno funcionamento; 

- a capacidade operacional da CGU; 

- a ausência de Engenheiro Civil na Equipe de Fiscalização; 

- o tempo de fiscalização “In loco”; bem como, 

- os itens com possibilidade de medição pela Equipe de Fiscalização. 

Escolheu-se para análise da documentação e a inspeção física uma amostra de 03 UBS, 
sendo: 
- Jardim Riviera (recursos federais para Construção - finalizada em setembro/2014). 
- Caraíbas (recursos federais para Construção - finalizada em abril/2012). 
- Villa Delfiore (recursos federais para Construção - finalizada em abril/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 
 
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 sobre as Unidades Básicas de Saúde(UBS) de Aparecida de 
Goiânia/GO que receberam recursos federais. 
 
Fato 
 
As informações disponibilizadas pela Prefeitura e as obtidas pela visita prévia da Equipe de 
Fiscalização possibilitaram a verificação das seguintes situações referentes às Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) do município de Aparecida de Goiânia/GO que receberam recursos 
do Governo Federal para construção ou reforma:  

- Construção: 

Quadro – Relação de UBS (Construção – R$ 5.000.000,00 já foram repassados). 
 

Nome da 
Unidade 

Porte 
da 

UBS 

Nº de 
Equipes Situação Atual Valor 

Habilitado 
Valor já 

Repassado 
Valor Total da 

Obra 

Jardim Alto 
Paraiso  II 3 Finalizada em 

Funcionamento 400.000,00 400.000,00 R$ 537.680,61 

Vila Delfiore II 3 Finalizada em 
Funcionamento 400.000,00 400.000,00 R$ 537.680,61 

Bandeirantes II 3 Finalizada em 
Funcionamento 400.000,00 400.000,00 R$ 578.243,69 



 

 

Retiro do 
Bosque II 3 Finalizada em 

Funcionamento 400.000,00 400.000,00 R$ 537.680,61 

Residencial 
Caraíbas II 3 Finalizada em 

Funcionamento 400.000,00 400.000,00 R$ 531.121,46 

Mansões 
Paraíso II 3 Construção 400.000,00 300.000,00 732.874,68 

Pontal Sul II 3 Construção 400.000,00 300.000,00 706.203,65 

Pq. Veiga 
Jardim II 3 Finalizada em 

Funcionamento 400.000,00 300.000,00 716.892,30 

Residencial 
Andrade Reis II 3 Finalizada  400.000,00 300.000,00 699.397,57 

Bairro 
Independência 

I 
II 3 Construção 400.000,00 300.000,00 715.000,00 

Res. Cândido 
de Queiroz II 3 Finalizada 400.000,00 300.000,00 668.207,08 

Jd. Olímpico II 3 Finalizada em 
Funcionamento 400.000,00 300.000,00 600.695,55 

Porto das 
Pedras II 3 Construção 400.000,00 300.000,00 701.009,74 

Jardim Riviera II 3 Finalizada  400.000,00 300.000,00 715.000,00 

Jd. Buriti 
Sereno II 3 Construção 400.000,00 300.000,00 705.530,74 

Fonte: Prefeitura Municipal, por meio do Ofício nº 5206 de 12 de setembro de 2014, e visita in loco efetuada 
pela CGU. 

100% dessas 15 UBS foram previamente visitadas pela Equipe de Fiscalização em 15 de 
setembro de 2014. 

- Reforma: 

Quadro - Relação de UBS (Reforma – R$ 518.202,63 já foram repassados) 
 

Nome da 
Unidade 

Nº de 
Equipes Situação Atual Valor 

Habilitado 
Valor já 

Repassado 
Valor Total da 

Obra 

Nova Olinda 1 Finalizada em 
Funcionamento 

 R$         
88.832,18  

 R$       
518.202,63  R$ 966.632,77 

Santa Luzia I 2 Finalizada em 
Funcionamento 

 R$       
161.165,98  



 

 

Papilon Park   Finalizada em 
Funcionamento 

 R$       
100.579,11  

Jardim 
Florença 1 Finalizada em 

Funcionamento 
 R$         

89.910,55  

Madre 
Germana I   Finalizada em 

Funcionamento 
 R$         

77.714,81  

Fonte: Prefeitura Municipal, por meio do Ofício nº 5206 de 12 de setembro de 2014, e visita in loco efetuada 
pela CGU. 

100% dessas 05 UBS foram previamente visitadas pela Equipe de Fiscalização em 15 de 
setembro de 2014. 
 
 
- Em fase de Procedimento Licitatório: 

 

Quadro – Relação de UBS (Licitação – R$ 1.610.000,00 já foram repassados). 
 

Nome da 
Unidade 

Construção 
/  Reforma 

Porte 
da 

UBS 

Nº de 
Equipes 

Valor 
Habilitado 

Valor já 
Repassado 

Valor Total da 
Obra 

Bairro Ilda Construção  III 3  R$       
659.000,00  

 R$                  
131.800,00  

 R$          
1.090.360,51  

Pontal Sul - 
Acréscimo Construção  II 2  R$       

512.000,00  
 R$                  

102.400,00  
 R$             

886.827,68  

Parque 
Trindade Construção  II 2  R$       

512.000,00  
 R$                  

102.400,00  
 R$             

880.883,63  

Cruzeiro do 
Sul Construção  III 3  R$       

659.000,00  
 R$                  

131.800,00  
 R$          

1.094.369,30  

Jardim 
Tiradentes Construção  III 3  R$       

659.000,00  
 R$                  

131.800,00  
 R$          

1.089.934,60  

Residencial 
Anhambí Construção  II 2  R$       

512.000,00  
 R$                  

102.400,00  
 R$             

876.552,06  
Garavelo 

Residencial 
Park 

Construção  III 3  R$       
659.000,00  

 R$                  
131.800,00  

 R$          
1.086.668,68  

Expansul Construção  III 3  R$       
659.000,00  

 R$                  
131.800,00  

 R$          
1.060.971,62  

Cardoso Construção  III 3  R$       
659.000,00  

 R$                  
131.800,00  

 R$          
1.088.515,20  

Chácaras São 
Pedro Construção  II 2  R$       

512.000,00  
 R$                  

102.400,00  
 R$             

857.766,62  



 

 

Jd. Boa 
Esperança Construção  II 2  R$       

512.000,00  
 R$                  

102.400,00  
 R$             

879.324,43  
Rosa dos 
Ventos Construção  II 2  R$       

512.000,00  
 R$                  

102.400,00  
 R$             

879.232,28  
Residencial 

Campos 
Elísios 

Construção  II 2  R$       
512.000,00  

 R$                  
102.400,00  

 R$             
893.714,15  

Santo André Construção  II 2  R$       
512.000,00  

 R$                  
102.400,00  

 R$             
859.892,93  

Fonte: Prefeitura Municipal, por meio do Ofício nº 5206 de 12 de setembro de 2014. 
 
As UBS em fase de Procedimento Licitatório não foram visitadas pela Equipe de 
Fiscalização. 
 
  
##/Fato## 

2.2.2. Informações sobre as licitações para construção/reforma das UBSs. 
 
Fato 
 
Após a verificação horizontal das UBS de Aparecida de Goiânia/GO, iniciou-se a análise da 
documentação de licitação e contratação e a inspeção física (executadas entre de 23.09.2014 
e 03.10.2014) das UBSs Jardim Riviera, Caraíbas e Vila Delfiore. 
 
Em relação à UBS do Jardim Riviera a Prefeitura de Aparecida de Goiânia/GO instaurou 
procedimento licitatório por meio do Regime Diferenciado de Contratação – RDC 
Presencial nº 008/2012, de 13.12.2012, o qual foi publicado no DOU de 25.04.2013, DOE 
de 26.04.2013 e Jornal Hoje de 26.04.2012. A referida licitação foi do tipo Menor Preço 
Global, regime de contratação empreitada por preço global, nos termos da Lei Federal nº 
12.462/11, com o objeto de “contratação de Pessoa Jurídica especializada, para realização 
de obra e serviços de engenharia relacionados à construção de uma Unidade Básica de 
Saúde – UBS no Setor Maria Inês, no Município de Aparecida de Goiânia/GO”. Todavia, 
por meio do primeiro Termo Aditivo nº 179/2013, de 29.05.2013, ao Contrato nº 160/2013, 
foi alterado o local de implantação da UBS do Setor Maria Inês para o Jardim Riviera. 
Embora o instrumento utilizado não seja o adequado para modificar a localização de 
instalação da UBS definida no Edital, verificou-se que não houve modificação nos preços 
propostos e contratados, bem como a Concedente dos recursos tomou ciência do fato. A 
citada alteração de endereço ocorreu antes do início das obras e na mesma data da 
celebração do Contrato nº 160/2013 com a construtora. 
 
- Valor estimado com BDI de 22% foi de R$ 792.609,56. 
 
Participaram da citada licitação 5 (cinco) empresas relacionadas a seguir, com suas 
respectivas propostas: 
1) Engemar Construções e Serviços Ltda (CNPJ 01.788.596/0001-07), valor da proposta R$ 
747.760,72; 
2) Lexus Engenharia Ltda (CNPJ 07.939..369/0001-03), valor da proposta R$ 762.886,22; 
3) Triady Construtora e Incorporadora Ltda (CNPJ 03.678.241/0001-82), valor da proposta 
R$ 789.438,62; 
4) Primecon Construtora Ltda (CNPJ 07.945.776/0001-23), valor da proposta R$ 
792.609,06; e  



 

 

5) M Fortes Engenharia Construção Civil Ltda (CNPJ 07.265.785/0001-73), valor da 
proposta R$ 792.609,06. 
 
Em negociação com a Comissão de Licitação, a empresa vencedora do certame – Engemar 
Construções e Serviços Ltda aceitou reduzir o valor de sua proposta para R$ 715.000,00, 
motivo pelo qual teve que apresentar oportunamente outra planilha com os ajustes de preços 
de forma a totalizar o valor acordado. Após a homologação da licitação e cumprido as 
formalidades foi celebrado o Contrato nº 160/2013, de 29.05.2013, com o prazo de 150 dias 
de vigência para a execução das obras, com previsão de prorrogação. O mencionado 
contrato foi prorrogado, por meio de termos aditivos, sua vigência em 150 dias e depois em 
mais 120 dias, ficando o último prazo de vigência para 23.07.2014.  
 
Durante a visita feita na citada UBS, no dia 15.09.2014, verificou-se que a mesma 
encontrava-se pronta, porém ainda não estava em uso. Compulsando a documentação 
verificou-se, também, que no dia 01.09.2014 foi emitido o Certificado da Conclusão da Obra 
e que foram emitidos 5 (cinco) medições no valor total acumulado de R$ 627.523,16, 
faltando porém a última medição que consoante a proposta e o cronograma deve totalizar R$ 
87.476,84. 
 
Na documentação, verificou-se ainda que os diários de obra apresentados, a saber 3 (três) 
livros diários capa dura, não contém a identificação dessa unidade e não possui preenchidos 
os termos de abertura e de encerramento de cada livro, ademais também não constam neles 
todos registros diários, por exemplo: no período do dia 25.09.2013 a 05.01.2014, de 07 a 
20.01.2014, de 22.01 a 05.02.2014, não faz quaisquer referências de serviços ou 
acontecimentos nesses dias.  
 
Quanto às UBSs Caraíbas e Vila Delfiore a Prefeitura Municipal executou a Concorrência nº 
12/2010, de 23.12.2010, DOU (SEÇÃO 3 pág.241) de 23.12.2010, Menor Preço por Item, 
data abertura: 29.01.2011, com objeto de “contratação de empresa de engenharia 
especializada em edificações para execução da obra de construção de 05 Unidades Básicas 
de Saúde (UBS) no Município de Aparecida de Goiânia/GO”, dentre elas, as unidades Villa 
Delfiore – valor estimado de R$ 540.798,81; e Caraíbas – valor estimado de R$ 533.790,41. 
 
Para a construção da UBS Vila Delfiore participaram as empresas: 
1) Tecnova Engenharia Ltda-EPP (posteriormente alterou a razão social para Primecom 
Construtora LTDA-EPP. (Cnpj: 07.945.776/0001-23): declarada vencedora do certame no 
montante de R$ 535.665,02 (com percentual de BDI no valor de 22%). Foi formalizado o 
Contrato n° 167, de 06.06.2011. 1º Termo Aditivo, assinado em 27.12.2011 (Prorrogação de 
prazo, mais 60 dias, ou seja, de 28.12.2011 a 25.02.2012). 2º Termo Aditivo (a – Exigências 
da Vigilância Sanitária, aumentando área de 396,53m² para 439,53m². b – Prorrogação de 
prazo, mais 60 dias, ou seja, de 26.02.2012 a 26.04.2012), de 25.04.2012, no valor de R$ 
126.450,02. A Obra foi concluída em 20 de abril de 2012. 3º Termo Aditivo, assinado em 
31.05.2012 (Prorrogação de prazo, mais 90 dias, ou seja, de 27.04.2012 a 27.07.2012).  
2) Ciecon Consultoria Engenharia e Construções Ltda. (CNPJ: 04.816.853/0001-57) , valor 
da proposta R$ 535.931,62; 
3) Prs Projetos Representações Serviços Ltda. (Cnpj: 06.265.390/0001-08) , valor da 
proposta R$ 536.445,28; 
4) M. Fortes Engenharia Construção Civil Ltda. (Cnpj: 07.265.785/0001-73) , valor da 
proposta R$ 539.718,53; e 



 

 

5) Vidan Construções E Serviços. (Cnpj: 08.655.291/0001-08) , valor da proposta R$ 
540.698,81. 
 
Para a construção da UBS Caraíbas participaram as empresas: 
1) Vidan Construções E Serviços. (Cnpj: 08.655.291/0001-08): declarada vencedora do 
certame no montante de R$ 531.121,46 (com percentual de BDI no valor de 22%). Foi 
formalizado o Contrato n° 168, de 06.06.2011. 1º Termo Aditivo (Exigências da Vigilância 
Sanitária, aumentando área de 396,53m² para 463,28m²), de 22.12.2011, no valor de R$ 
115.070,33. 2º Termo Aditivo (Prorrogação de prazo, mais 30 dias úteis, ou seja, de 
28.12.2011 a 07.02.2012 e nomeia Gestora do Contrato), de 26.12.2011. 3º Termo Aditivo 
(Prorrogação de prazo, mais 45 dias, ou seja, de 08.02.2012 a 23.03.2012), de 07.02.2012. A 
Obra foi concluída em 20 de abril de 2012.  
2) Prs Projetos Representações Serviços Ltda. (Cnpj: 06.265.390/0001-08) , valor da 
proposta R$ 533.790,41; e 
3) M. Fortes Engenharia Construção Civil Ltda. (Cnpj: 07.265.785/0001-73) , valor da 
proposta R$ 532.724,86. 
 
Não obstante, os editais para construção das UBS não definirem critérios de julgamentos 
diferenciados para micro e pequenas empresas, observou-se que as empresas vencedoras dos 
certames foram pequenas empresas. 
 
As 03 UBS da amostra fiscalizadas estão em funcionamento. 
 
  
##/Fato## 

2.2.3. Itens com diferença entre a última medição e a situação encontrada na Inspeção 
"in loco", resultando em valores de R$ 37.500,52 pagos a maior. 
 
Fato 
 
As tabelas a seguir contêm itens da amostra avaliados/medidos durante a inspeção “in loco”. 
Identificaram-se itens com diferença entre a última medição disponibilizada pela Prefeitura e 
a situação encontrada pela CGU, resultando em valores pagos a maior, sendo: 
 
 
- UBS do Jardim Riviera  
 

Tabela – UBS Jardim Riviera _ itens da amostra avaliados/medidos durante a inspeção “In Loco”. 
 
Item 
Med. 

Discriminação Quant. 
Med. 

Quant 
Construído 

Valor 
unitário 
c/BDI 

Total em reais 
dos itens que 
faltaram 

6.1.23 Luminárias tipo calha ... 2x40w 
completa 

98 48 68,76 3.437,96 

6.1.24 Luminárias tipo calha ... 4x40w 
completa 

9 - 119,12 1.072,09 

24.15 Poste de Concreto Seção Circular 
c/ 7m 

14 5 (quadrados) 421,61 3.794,47 

27.2 Alambrado c/ poste de concreto 220 151 85,42 5.894,28 
Total 14.198,80 

Fonte: 5ª Medição 
 
 



 

 

- UBS Caraíbas: 
 

Tabela – UBS Caraíbas _ itens da amostra avaliados/medidos durante a inspeção “In Loco”. 
 
Item 
Med. 

Discriminação Quant. 
Med. 

Quant 
Construído 

Valor 
unitário 
c/BDI 

Total em reais 
dos itens que 
faltaram  

5.3 
(Implantação 
– 5ªmedição) 

Pavimentação em blocos de 
concreto sextavado espessura 
8cm, assentado sobre colchão 
de pó de pedra, rejunte com 
argamassa traço 1:4 (cimento 
e areia) 

309,12m² 183,52m² 60,11 7.549,67 

3.18 
(Implantação 
– 4ªmedição) 

Poste Circular Em Fº Gº 
D=100/60mm E H=7m 

7 Unid. 1 944,43 5.666,46 

Total 13.216,22 
Fonte: 4ª e 5ª Medições da Obra. 
 
 
- UBS Vila Delfiore: 
 

Tabela – UBS Villa Delfiore _ itens da amostra avaliados/medidos durante a inspeção “In Loco”. 
Item 
Med. 

Discriminação Quant. 
Med. 

Quant 
Construído 

Valor 
unitário 
c/BDI 

Total em reais 
dos itens que 
faltaram 

S/N Luminaria Conj.C/4 Petalas 
Simples ( Ate 400 W ) Padrao 
B 

5 Unid. 0 897,53 4.487,65 

S/N Poste Concreto Circular 
11,0m - 600kg 

5 Unid. 0 1.119,57 5.597,85 

Total 10.085,50 
Fonte: 6ª Medição da Obra. 
 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 6460/2014 GAP, de 29 de outubro de 2014, a Prefeitura Municipal de 
Aparecida de Goiânia/GO, apresentou a seguinte manifestação: 

“A Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia notificou as empresas 
relacionadas para que sejam apresentadas justificativas ou esclarecimentos a cerca dos 
itens da amostra avaliados e medidos durante a inspeção “in loco” e pagos a maior. 
Informamos que caso as empresas contratadas tenham efetuado o serviço, cuja medição foi 
constatada a menor, e não devolva aos cofres públicos os valores pagos a maior, por conta 
do aludido serviço, as mesmas serão interpeladas judicialmente com a finalidade de se 
promover a devolução dos recursos gastos indevidamente, com as devidas correções.” 
 
Em resposta a notificação extrajudicial da Prefeitura de Aparecida de Goiânia 02 das 03  
empresas contratadas esclareceram o seguinte: 
 
 
 
 



 

 

- UBS Vila Delfiore: 
 
Por meio do documento s/n, de 30 de outubro de 2014, a Primecon Construtora Ltda., 
apresentou a seguinte manifestação: 
 
“A Primecon Construtora vem através deste, esclarecer as diferenças encontradas nos 
serviços mencionados. 
1 - Luminária conjunto c/4 pétalas simples (até 400 w) padrão B. 
Foi solicitado pelo Departamento de Fiscalização de Obra da Secretaria de Saúde em 
conjunto com o Departamento de Arquitetura da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, a 
troca, a não colocação deste modelo de luminárias. 
Foram apresentados e aprovados os novos modelos de luminárias que deveriam ser 
adequados para que houvesse uma harmonização melhor da implantação com a UBS. A 
Primecon Construtora executou de acordo solicitado os modelos aprovados. (Segue fotos 
Anexo I). 
2 - Postes concreto circular 11,0m - 600 kg 
Quando se propôs a construção da USB Vila Delfiori, a área escolhida era desprovida de 
redes de água e luz. 
A Rua Péricles era totalmente desabitada e para tornar possível a construção e 
funcionamento destas obras publicas, dentre elas a UBS Vila Delfiore, foi necessário á 
solicitação da extensão de rede. Ficou a cargo de Primecon Construtora como consta em 
planilha orçamentária, a colocação destes postes para que se fosse possível a execução 
desta extensão de rede junto com a concessionária. A Primecon Construtora executou a 
colocação de cinco postes com luminárias, para que se fosse feita a extensão de rede e 
atendesse as áreas públicas em especifico, com a construção e funcionamento da Unidade 
Básica de Saúde - Vila Delfiori. (Segue fotos Anexo 2).” 
 
- UBS do Jardim Riviera  
 
Por meio do documento s/n, de 30 de outubro de 2014, a Engemar Construções e Serviços 
Ltda., apresentou a seguinte manifestação: 
 
“A Engemar Construções e Serviços LTDA vem através desta, justificar e esclarecer a 
diferença nos quantitativos referentes as medições e passiveis irregularidades nas 
edificações. 
Discriminação Quant. 

Med. 
Quant 
Construído 

JUSTIFICATIVA 

Luminárias tipo calha ... 2x40w 
completa 

98 48 Após ser conversado e discutido com 
o departamento de Engenharia, o 
número de luminárias foi reduzido em 
contrapartida foi executado o serviço 
de pavimentação de blocos 
sextavados. 

Luminárias tipo calha ... 4x40w 
completa 

9 - Foram instaladas luminárias tipo 
calha 
2x40W equivocadamente mas estas. já 
estão sendo substituídas para o 
modelo 4x40w. 



 

 

Poste de Concreto Seção 
Circular c/ 7m 

14 5 (quadrados) Após diálogo Com o Departamento de 
Engenharia, concluímos que a 
necessidade era menor, sendo assim 
ao invés de 14 postes foram 
executados 5 e o valor restante 
fizemos a instalação de mais 
luminárias nos postes, houveram 
também acréscimos no quantitativos 
dos postes em tubo circular tipo globo 
e foi feita a construção dos blocos 
sextavados restantes. 

Alambrado c/ poste de concreto 220 151 Após dialogo com Departamento de 
Engenharia foi feita a substituição 
por muro de alvenaria. 

 
Dessa maneira, entende-se que durante a execução dos serviços, mediante diálogo com o 
departamento de Engenharia, foram feitas substituições e trocas de quantitativos da obra 
em questão, mantendo a equivalência nos preços dos serviços executados. Assim, nenhuma 
parte saiu lesada.” 
 
 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Em relação à UBS Vila Delfiore: 
A resposta da empresa contratada reflete os ajustes efetuados durante a fase de construção da 
UBS realizados entre a Primecon e a Prefeitura. Estando coerente com a situação encontrada 
“in loco” pela equipe de fiscalização. 
 
Em relação à UBS do Jardim Riviera: 
A resposta da empresa contratada reflete os ajustes efetuados durante a fase de construção da 
UBS realizados entre a Engemar e a Prefeitura. Estando coerente com a situação encontrada 
“in loco” pela equipe de fiscalização. 
 
Em relação à UBS Caraíbas: 
A empresa contratada não apresentou manifestação à notificação extrajudicial da Prefeitura 
Municipal de Aparecida de Goiânia/GO.  
 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.4. Defeitos e problemas nas edificações. 
 
Fato 
 
A inspeção in loco identificou defeitos e problemas nas edificações, sendo: 
 
UBS do Jardim Riviera 
Na entrada, parte do pátio, onde foram colocados piso de blocos intertravados de concreto, 
as saídas para a evasão das águas das chuvas são reduzidas, assim quando ocorrer chuvas 
mais intensas a recepção da UBS provavelmente inundará. Corrobora nesse sentido as 
informações das pessoas que ali estavam no momento dessa inspeção e que presenciaram 
uma chuva não muito intensa no local, bem como os registros fotográficos a seguir: 
 



 

 

  
Entrada da UBS Jardim Riviera – foto tirada 
em 02 de outubro de 2014. 

Entrada da UBS Jardim Riviera – foto tirada 
em 02 de outubro de 2014. 

 
UBS Caraíbas 
Conforme registro fotográfico a seguir, verificou-se que há problemas de infiltração, que 
poderão inviabilizar a utilização futura da UBS. 
 

  
Marca de Infiltração no teto de Sala da UBS 
Caraíbas – foto tirada em 15 de setembro de 
2014. 

Marca de Infiltração no corredor da UBS 
Caraíbas – foto tirada em 15 de setembro de 
2014. 

 
 
UBS Vila Delfiore 
Conforme registro fotográfico a seguir, verificou-se que há problemas de estrutura e de 
infiltração, que poderão inviabilizar a utilização futura da UBS. 
 



 

 

  
Marca de reparos na estrutura da UBS Villa 
Delfiore – foto tirada em 02 de outubro de 
2014. 

Marca de Infiltração no corredor da UBS 
Villa Delfiore – foto tirada em 02 de outubro 
de 2014. 

  
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 6460/2014 GAP, de 29 de outubro de 2014, a Prefeitura Municipal de 
Aparecida de Goiânia/GO, apresentou a seguinte manifestação: 

“A Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia notificou as empresas 
relacionadas para que sejam apresentadas justificativas ou esclarecimentos a cerca dos 
defeitos e problemas nas edificações constatadas nas visitas “in loco”. Informamos que 
caso as empresas contratadas não faça as devidas correções do aludido serviço, as mesmas 
serão interpeladas judicialmente e haverá a aplicação das penalidades previstas em lei.”. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia/GO não encaminhou a comprovação de 
notificação das empresas. Os problemas identificados mostram falhas de controle interno no 
acompanhamento e fiscalização das obras. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

3. Conclusão 
 

Com base na inspeção física e na análise documental realizadas nas 03 Unidades Básicas 
de Saúde (UBS), verificou-se itens com diferença entre a última medição e a situação 
encontrada na inspeção "in loco", resultando em valores de R$ 37.500,52 pagos a maior, e 
defeitos e problemas nas edificações. 



 

 

Ordem de Serviço: 201411246 
Município/UF: Aparecida de Goiânia/GO 
Órgão: MINISTERIO DA SAUDE 
Instrumento de Transferência: Fundo a Fundo ou Concessão  
Unidade Examinada: GO GOV GABINETE DO PREFEITO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 3.000.000,00 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 15 a 19/09/2014 sobre a aplicação 
dos recursos do programa 2015 - Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS) / 
12L4 - Implantação, Construção e Ampliação de Unidades de Pronto Atendimento - UPA 
no município de Aparecida de Goiânia/GO, à conta do Programa de Trabalho 
10.302.2015.8585.0052 (GO) - Atenção à Saúde da População para procedimentos de 
Média e Alta Complexidade (Plano Orçamentário 0009 - UPA 24h). 
 
A ação fiscalizada destina-se a repasse de recursos do Fundo Nacional de Saúde para 
financiar o custeio e manutenção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Porte III no 
Estado de Goiás e do Município de Aparecida de Goiânia (GO).  

A Resolução nº 175/2009 – CIB/Goiás, de 28 de dezembro de 2009, estabeleceu, em seu 
item 07, que o financiamento do custeio da UPA se daria de forma tripartite, sendo 50% da 
União, 25% do Estado e 25% dos Municípios conforme previsto no Artigo 29 da Portaria do 
Ministério da Saúde nº 342/2013. 

A UPA, localizada na Avenida Chile com a Avenida das Acácias, APM Q 05, Setor 
Residencial Brasicon, foi habilitada pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria nº 
3.059/GM/MS, de 27/12/2012 e qualificada posteriormente por meio da Portaria nº 
559/GM/MS, de 11/04/2014.  

A União repassou, mensalmente, o montante de R$ 250.000,00 entre os meses de janeiro a 
abril e R$500.000,00 entre os meses de maio a agosto, após a qualificação da UPA, 
totalizando o montante de R$ 3.000.000,00 transferidos para custeio da UPA no período 
fiscalizado. 

Na delimitação do escopo, a Controladoria-Geral da União efetuou a avaliação das seguintes 
questões de auditoria: 

1. O quantitativo de profissionais médicos que atuam nas UPA 24h corresponde ao 
estabelecido pelo Ministério da Saúde? 

2. Existe gerenciamento de recursos humanos quanto ao cumprimento de carga horária pelos 
profissionais da UPA 24h e à composição das equipes de saúde? 

3. Os gestores municipais ou estaduais desempenham suas atribuições para garantir 
acolhimento com Classificação de Risco nas UPA 24h? 



 

 

4. Os gestores municipais ou estaduais desempenham o apoio técnico e logístico para 
garantir o funcionamento das UPA 24h? 

5. O gestor responsável pela UPA 24h promove a adequada inserção de dados nos sistemas 
de informação nacionais a que está obrigado? 

6. No caso de ter havido contratação de entidade de natureza privada para a 
operacionalização das UPA 24h, o acompanhamento do contrato ou convênio firmado é 
realizado pelos gestores locais? 

7. O estado/município compartilha a responsabilidade pelo financiamento da UPA 24h por 
meio da aplicação de recursos próprios? 

8. O gestor local dispõe de mecanismos de prestação de contas dos recursos transferidos 
pelo Governo Federal para a execução do componente UPA 24h? 

9. Os documentos comprobatórios das despesas são suficientes para demonstrar a integral 
aplicação dos recursos federais recebidos em ações relacionadas às UPA 24h? 

A metodologia consistiu na análise dos documentos apresentados pela Prefeitura Municipal 
de Aparecida de Goiânia, assim como visita à Unidade de Pronto Atendimento para 
averiguação do seu funcionamento. 

  

  
Fonte: visita realizada na Unidade de Pronto Atendimento no dia 18/09/2014. 

 



 

 

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 repasse pelo Governo do Estado de Goiás dos recursos pactuados 
pela CIB. 
 
Fato 
 
A Resolução nº 175/2009 - CIB, de 28 de dezembro de 2009, estabeleceu, em seu item 07, 
que o financiamento do custeio se daria de forma tripartite, sendo 50% da União, 25% do 
Estado e 25% dos Municípios conforme previsto no Artigo 29 da Portaria do Ministério da 
Saúde nº 342/2013. 

Verificou-se que a União repassou regularmente o montante de R$ 3.000.000,00, sendo 
mensalmente R$ 250.000,00 entre janeiro a abril e R$500.000,00 de maio a agosto, após a 
qualificação da UPA. 

Identificou-se, porém, com base em consulta realizada no sítio eletrônico da Secretaria de 
Estado da Saúde do Estado de Goiás, que o Governo do Estado de Goiás não repassou os 
recursos pactuados pela CIB, tendo o Governo Municipal arcado com o restante das 
despesas da UPA. 

  
##/Fato## 

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

Análise do Controle Interno 
 
A ausência do repasse dos recursos pactuados para manutenção da UPA pelo Estado de 
Goiás promove riscos na manutenção das ações de urgência e emergências e dificulta a 
ações de melhoria em prol da Unidade fiscalizada. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Notificar a Secretaria de Saúde do Estado de Goiás para que regularize os 
seus repasses no custeio da UPA, conforme pactuado na Comissão Intergestora Bipartite 
(CIB) - Resolução nº 175/2009. 
 
 



 

 

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. O quantitativo de profissionais médicos que atuam nas UPA 24h corresponde ao 
estabelecido pelo Ministério da Saúde. 
 
Fato 
 
O anexo da Portaria nº 342/2013 (Define as diretrizes de implantação das UPA 24h), 
estabeleceu que o quantitativo de profissionais médicos que atuam nas UPA 24h deveria 
corresponder a seis médicos para atendimento das 07:00 às 19:00 horas, e três médicos para 
o atendimento das 19:00 às 07:00 horas. 

Verificou-se que UPA em questão, após análise da documentação apresentada pela 
Prefeitura e de visita às instalações da UPA realizada no dia 18/09/2014, mantém mais 
médicos do que o mínimo estabelecido pelo Ministério da Saúde. Foi identificado que a 
UPA mantém nove médicos para atendimento das 07:00 às 19:00 horas, e sete médicos para 
o atendimento das 19:00 às 07:00 horas, sendo que nas segundas e terças há o acréscimo de 
mais dois médicos, devido ao histórico de aumento de atendimento nestes dias. 

  
##/Fato## 

2.2.2. Existe gerenciamento de recursos humanos quanto ao cumprimento de carga 
horária pelos profissionais da UPA 24h e à composição das equipes de saúde. 
 
Fato 
 

Segundo o Artigo 14 da Portaria nº 342/2013, para a habilitação da UPA, o ente federativo 
interessado deveria cadastrar sua proposta, previamente pactuada na CIB, perante o 
Ministério da Saúde no SISMOB incluindo, entre outras informações, a definição de 
estratégias que visem garantir presença médica, de enfermagem, de pessoal técnico e de 
apoio administrativo nas 24 (vinte e quatro) horas do dia e em todos os dias da semana, 
incluídos feriados e pontos facultativos, possibilitando o primeiro atendimento e a 
estabilização de pacientes acometidos por qualquer tipo de urgência. 

Foi identificado que os médicos da UPA têm sua carga horária registrada em sistema de 
ponto eletrônico por identificação das digitais dos servidores. O controle é centralizado na 
área de recursos humanos da Prefeitura, sendo que o acesso realizado na UPA tem somente 
efeito de consulta, garantindo, assim, o efetivo gerenciamento dos recursos humanos da 



 

 

UPA quanto ao cumprimento de carga horária. Destaca-se que, na ausência ou afastamento 
legal de algum dos médicos lotados na Unidade, é procedida a realocação imediata de outro 
profissional do quadro para cobrir a vaga, segundo informações prestadas pela diretora da 
UPA. 

  
##/Fato## 

2.2.3. Os gestores municipais desempenham suas atribuições para garantir 
acolhimento com Classificação de Risco nas UPA 24h. 
 
Fato 
 

De acordo com o Artigo 8º da Portaria do Ministério da Saúde nº 342/2013, ficou 
estabelecido que o gestor responsável pela UPA 24h deveria implantar processo de 
Acolhimento com Classificação de Risco, em ambiente específico, considerando a 
identificação do paciente que necessite de tratamento imediato, com estabelecimento do 
potencial de risco, agravos à saúde ou grau de sofrimento, de modo a priorizar atendimento 
em conformidade com o grau de sofrimento ou a gravidade do caso, assim como estabelecer 
e adotar o cumprimento de protocolos de atendimento clínico, de classificação de risco e de 
procedimentos administrativos. 

Em resposta aos questionamentos da Equipe de Fiscalização, a Prefeitura Municipal de 
Aparecida de Goiânia apresentou documento (transcrito a seguir) sem número e data, anexo 
ao Ofício nº 5245/2014 da Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia, de 
22/09/2014, descrevendo como ocorre o processo de acolhimento do paciente que procura a 
UPA. 

“A Politica Nacional de Humanização - PNH traz como desafio a ser superado a mudança 
das políticas de acolhimento aos usuários nos serviços de saúde, nesse sentido os serviços 
são organizados através de processos de Acolhimento e Classificação de Risco. 

O Acolhimento com Avaliação e Classificação de Risco é a Diretriz de maior relevância 
ética da Politica Nacional de Humanização， favorece a construção de relação de 
confiança e compromisso entre as equipes e os serviços de saúde, e possibilita avanços na 
aliança entre usuários, trabalhadores e gestores da saúde em defesa do SUS como uma 
politica pública essencial para a população brasileira. 

Assim， é importante ressaltar que nessa perspectiva todos os profissionais de saúde fazem 
o acolhimento devido nas "portas de entrada". Portanto, os serviços de saúde necessitam de 
um grupo de profissionais de saúde preparados para promover o primeiro contato com o 
usuário, identificando sua demanda, orientando quanto aos fluxos internos do serviço e 
quanto ao funcionamento da rede de saúde local. Essas equipes estão inseridas nos serviços 
de Urgência do Município de Aparecida de Goiânia. 

Na Unidade de Pronto Atendimento-UPA, o processo de Acolhimento com Avaliação e 
Classificação de Risco configura uma ferramenta que organiza a fila de espera de acordo 



 

 

com o grau de risco, com informações adequadas e oportunas para todos os usuários e 
acompanhantes, quando necessário. O usuário e inicialmente acolhido pelo profissional 
"Conte Comigo" e em seguida é encaminhado para a Classificação de Risco. 

A Classificação de Risco promove, nesse local, o trabalho em equipe por meio da avaliação 
continua do processo, oferecendo melhores condições de trabalho para os profissionais 
através do cuidado horizontalizado e consequentemente com aumento da satisfação dos 
usuários, possibilitando a construção de redes internas e externas de atendimento. 

A equipe multiprofissional responsabiliza-se pelo usuário, com escuta qualificada, 
permitindo a expressão de angustias, preocupações e sintomas, garantindo atenção 
resolutiva e a articulação com os outros serviços de saúde para a continuidade da 
assistência, quando necessário. 

Na enfermaria da UPA o acolhimento também é feito por uma equipe multidisciplinar 
enquanto os usuários estão aguardando realização de exames ou internação na Rede 
hospitalar conveniada. Eles são acolhidos pelos médicos, estudantes de medicina e 
enfermagem, equipe de enfermagem, assistente social. Eles buscam transmitir aos usuários 
informações sobre os cuidados de saúde de uma forma simples, clara e levando a 
informação necessária para o bem estar de todos.” 

Mediante visita realizada na UPA no dia 18/09/2014, verificou-se a efetividade dos 
procedimentos descritos pela Prefeitura, assim como o atendimento do Regulamento 
Técnico das Urgências e Emergências aprovado pela Portaria do Ministério da Saúde nº. 
2.048/2002 no tocante ao acolhimento de pacientes com Classificação de Risco na UPA. 

  
##/Fato## 

2.2.4. Os gestores municipais desempenham o apoio técnico e logístico para garantir o 
funcionamento das UPA 24h. 
 
Fato 
 
Conforme o Artigo 8º da Portaria do Ministério da Saúde nº 342/2013, ficou estabelecido 
que o gestor responsável pela UPA 24h deveria garantir o apoio técnico e logístico para o 
bom funcionamento da UPA. 

Segundo informações da diretora da Unidade, a Prefeitura Municipal de Aparecida de 
Goiânia vem desempenhando o apoio técnico e logístico previsto na legislação, suprindo a 
UPA de recursos humanos e materiais de acordo com a sua necessidade, visando o bom 
funcionamento da unidade de saúde. 

  
##/Fato## 

2.2.5. O gestor responsável pela UPA 24h promove a adequada inserção de dados nos 
sistemas de informação nacionais a que está obrigado. 
 
 
 
 



 

 

Fato 

O Artigo 78 da Portaria do Ministério da Saúde nº 342/2013 estipulou a obrigatoriedade da 
inscrição da UPA 24h no SCNES e a alimentação do Sistema de Informação Ambulatorial 
(SIA/SUS) com os dados de produção de serviços das unidades habilitadas, mesmo que não 
geradores de pagamento de procedimentos por produção. Ressalte-se que, em seu parágrafo 
único, ficou determinado que a ausência de inserção de informações no SIA/SUS por 3 (três) 
meses consecutivos implicará na suspensão do repasse de recursos de incentivo financeiro 
para custeio mensal. 

Nota-se, contudo, que os gestores responsáveis pela UPA têm alimentado o sistema SIA 
/SUS tempestivamente, conforme Relatório “Síntese da Produção” extraído do sistema 
referente ao mês de janeiro de 2014. Observou-se que os lançamentos são mensais, sendo 
que a produção diária é lançada em planilha a parte para consolidação e lançamentos após o 
fechamento do mês em referência. 

  
##/Fato## 

2.2.6. Inexistência de contratação de entidade de natureza privada para a 
operacionalização da UPA 24h. 
 
Fato 
 
Verifica-se, com base na planilha de quantitativos, carga horária e funções dos profissionais 
que atuam na UPA encaminhada pela Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia, que 
não foi contratada entidade de natureza privada para a operacionalização da UPA, sendo que 
todos os profissionais que atuam na UPA são concursados, credenciados ou comissionados. 

  
##/Fato## 

2.2.7. O gestor local dispõe de mecanismos de prestação de contas dos recursos 
transferidos pelo Governo Federal para execução do componente UPA 24h. 
 
Fato 
 
Conforme o art. 55 da Portaria nº 342 de 04 de março de 2013 do Ministério da Saúde, que 
define as diretrizes para implementação do componente UPA 24hs, “o monitoramento de 
que trata esta Portaria não dispensa o ente federativo beneficiário de comprovação da 
aplicação dos recursos financeiros percebidos por meio do Relatório Anual de Gestão 
(RAG)”. 
Foi verificado que o Relatório Anual de Gestão do ano de 2013 da Secretaria Municipal de 
Saúde de Aparecida de Goiânia já foi elaborado, todavia, ainda não foi aprovado pelo 
Conselho Municipal de Saúde. Logo, ainda não foi publicado no SARGSUS – Sistema de 
Apoio ao Relatório de Gestão. 
Em análise do mencionado Relatório, constatou-se que a única menção à UPA ocorreu na 
avaliação das metas. O documento aponta a meta de “construir 03 unidades de pronto 
atendimento UPA tipo III” e, como resultado, “meta parcialmente alcançada, o município já 
foi contemplado com a construção de 01 UPA no Residencial Brasicon e no ano de 2013 foi 
licitado a construção de mais 02 UPAs porte III”. 



 

 

A equipe da CGU considera escassa a apresentação de informações para prestação de contas 
dos recursos transferidos para a UPA Residencial Brasicon, porém, há de ser considerar que 
o art. 6º da Portaria 2.135 de 25 de setembro de 2013 não exige análise detalhada da 
execução do componente UPA 24hs na elaboração do Relatório Anual de Gestão. 
  
##/Fato## 

2.2.8. Os documentos comprobatórios das despesas são suficientes para demonstrar a 
integral aplicação dos recursos federais recebidos em ações relacionadas às UPA 24h. 
 
Fato 
 
De acordo com informações prestadas pela Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia, 
as despesas de manutenção e custeio da UPA foram, em média, de R$ 903.020,00 mensais 
(com exceção do mês de maio, que teve despesas com laboratórios acima da média), durante 
o presente exercício (janeiro a agosto), totalizando o montante de R$ 10.528.853,00. 

Foram apresentados os documentos comprobatórios de todas as despesas efetuadas pela 
UPA no período sob análise, os quais são suficientes para demonstrar a integral aplicação 
dos recursos. 

  
##/Fato## 

2.2.9. Informações sobre a Unidade de Saúde Cais Garavelo e a construção de novas 
UPAs. 
 
Fato 
 
Durante a fiscalização de campo da CGU em Aparecida de Goiânia (GO) referente a este 
relatório, foi noticiada exaustivamente pela mídia a falta de condições de funcionamento da 
Unidade de Saúde Cais Garavelo. As reportagens apontaram a falta de condições de higiene, 
como a infestação de formigas, baratas e presença de fezes de ratos, e ainda a falta de 
condições de estrutura física comprovada por detecção de equipamentos enferrujados, 
paredes com mofo, infiltrações, filtro de oxigênio sujo e não identificação de registro de 
manutenção de autoclave. 
 
Conforme noticiado, existe um impasse, que ainda persiste, entre a SRTE/GO, o Conselho 
Regional de Enfermagem e o Ministério Público do Trabalho, que atua pela interdição da 
Unidade de Saúde, e a Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia/GO, que propõe a 
readequação do Cais Garavelo até o término da construção de Unidades de Pronto 
Atendimento (UPA). 
 
Cabe registrar que o Cais Garavelo, por ser uma Unidade de Saúde antiga – construída em 
1988 -, atendia, até então, tanto a parte ambulatorial, ou seja, consultas pré-agendadas por 
agentes de saúde ou por telefone, quanto o regime de urgência e emergências. Aponta-se, 
também, que o Cais Garavelo não foi, a priori, objeto de fiscalização deste trabalho da CGU, 
visto que a Unidade, diferentemente do que ocorre com a UPA Residencial Brasicom, não 
recebe recursos de custeio prévio do Governo Federal, mas apenas, seguindo as regras do 
Sistema Único de Saúde, recursos de produção de acordo com o financiamento do Bloco de 
Média e Alta Complexidade. 
 
Em 17 de outubro de 2014, equipe da CGU-Regional/GO vistoriou a Unidade de Saúde e 
entrevistou o Secretário Municipal de Saúde observando que: a Prefeitura retirou do Cais 



 

 

Garavelo a parte ambulatorial, sendo que, agora, esses atendimentos estão sendo realizados 
em outra Unidade de Saúde no Centro da cidade (Pronto-Socorro Municipal). Tal fato, 
obviamente, reduziu o fluxo de pessoas no Cais Garavelo, que, agora, só atende urgências e 
emergências. Iniciou-se readequação da Unidade com pequenas reformas. Adicionalmente, 
observou-se, também, que no município de Aparecida de Goiânia estão sendo construídas 
duas novas UPAs, uma no Setor Parque Flamboyant e outra no Setor Buriti Sereno, sendo 
que essa última é a mais próxima (aproximadamente 5 km) do Cais Garavelo. Assim, há 
perspectiva futura de desativação do Cais Garavelo com mudança da equipe de atendimento 
para a UPA Buriti Sereno. Há ainda possibilidade de construção de uma quarta UPA, a 
depender de acordos com o Ministério da Saúde, no próprio Setor Garavelo, já que 
Prefeitura possui parcialmente recursos financeiros e uma área próxima ao Hospital 
Garavelo (unidade conveniada). 
 
A seguir, apresenta-se o registro fotográfico da inspeção realizada pela CGU: 
 

 

 

Foto – Fachada do Cais Garavelo, Aparecida de 
Goiânia (GO), 17 de outubro de 2014. 

 

 

  
Foto – Cais Garavelo em readequação, Aparecida 
de Goiânia (GO), 17 de outubro de 2014. 

Foto – Cais Garavelo atendendo urgências e 
emergências, Aparecida de Goiânia (GO), 17 de 
outubro de 2014. 

 

  
Foto – UPA Buriti Sereno em construção, 
Aparecida de Goiânia (GO), 17 de outubro de 
2014. 

Foto – UPA Buriti Sereno em construção, 
Aparecida de Goiânia (GO), 17 de outubro de 
2014. 

 



 

 

  
##/Fato## 

3. Conclusão 
 

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



 

 

Ordem de Serviço: 201411158 
Município/UF: Aparecida de Goiânia/GO 
Órgão: MINISTERIO DA SAUDE 
Instrumento de Transferência: Fundo a Fundo ou Concessão  
Unidade Examinada: GO GOV GABINETE DO PREFEITO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 5.342.654,20 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 22/09/2014 a 03/10/2014 sobre a 
aplicação dos recursos do programa 2015 - Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde 
(SUS) / 20AE - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção 
Básica em Saúde no município de Aparecida de Goiânia/GO. 
 
A ação fiscalizada destina-se a Apoio à assistência farmacêutica básica mediante 
transferência de recursos a estados e municípios destinados ao custeio dos medicamentos de 
uso na atenção básica presentes na RENAME vigente, além do custeio direto pelo MS das 
insulinas e contraceptivos. 
 

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. Não utilização do Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica - 
HÓRUS -  ou outro sistema similar que contemple as informações necessárias para o 
acompanhamento do programa. 
 
Fato 
 
O município não utiliza o HÓRUS – Sistema Nacional de Gestão da Assistência 
Farmacêutica – ou outro sistema informatizado que atenda as necessidades de 
acompanhamento do Programa, infringindo o disposto na Portaria nº 271 de 27 de Fevereiro 
de 2013 do Ministério da Saúde. 
Constatou-se que, para um município de mais de 500.000 habitantes como é o caso de 
Aparecida de Goiânia/GO, é inviável a gestão eficiente da dispensação de medicamentos, 
sem um controle informatizado que permita ao agente público o planejamento das 
contratações, o controle dos vencimentos e a redistribuição de medicamentos entre Unidades 



 

 

de Saúde. Há risco considerável de desvio de recursos, visto que há descontrole pleno na 
distribuição dos medicamentos. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 6460-2014/GAB, de 29 de outubro de 2014, a Prefeitura Municipal de 
Aparecida de Goiânia/GO apresentou a seguinte manifestação: 
 
“Em relação a esse registro, informamos que devido às dificuldades técnicas e de logística, 
o Município ainda não implantou o Sistema Nacional de Gestão de Assistência 
Farmacêutica - HÓRUS ou outro sistema similar, contudo, o gestor municipal, prezando 
pela importância da utilização dessa ferramenta para melhoria do acesso e qualidade da 
assistência farmacêutica, determinou à aquisição de equipamento de informática e 
instalação de acesso à internet, conforme processo licitatório nº 20140431251, tendo o 
prazo máximo de 180 dias para essa adequação e utilização de um sistema de gestão 
farmacêutica que contemple as necessidades do município”. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
O Gestor municipal aponta dificuldades técnicas e de logística para implantação do HÓRUS 
ou sistema similar, mas enumera ações para implementação de solução no prazo de 180 dias. 
A equipe de fiscalização da CGU reitera que é inviável a gestão da farmácia básica em um 
município do porte de Aparecida de Goiânia/GO sem um sistema de informática que 
controle de planejamento e dispensação dos medicamentos. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Notificar o gestor responsável sobre a necessidade de implantação de 
Sistema Informatizado, especialmente do Hórus, para gerenciamento do Componente Básico 
da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), em observância 
ao previsto na Resolução CIT n° 06/2013, monitorando prazo e adoção de providências, 
tendo em conta o disposto na Portaria GM/MS n° 271/2013. 
 
 
2.1.2. A Secretaria Estadual de Saúde não efetivou a contrapartida, no montante de 
R$ 1.304.442,51. 
 
Fato 
 
Em análise dos extratos bancários de 2013 da conta específica do Programa da Farmácia 
Básica no município (Agência 1452-4, Conta Corrente 47440-1) e, conforme informação 
apresentada pela Secretaria Estadual de Saúde, por meio do Ofício nº 009/2014 – 
GEAF/SPAIS/SES, de 12 de setembro de 2014, constatou que o Estado de Goiás não 
efetivou a contrapartida estadual referente ao ano de 2013, já que foram depositados na 
conta mencionada apenas os valores referentes aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março. Em 
valores financeiros, o Estado efetivou somente R$ 227.867,49 de R$ 1.532.310,00 pactuados 
para o Programa. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia/GO não se manifestou sobre este item. 



 

 

 
Não foi dada ciência a Secretaria Estadual da Saúde do Estado de Goiás quanto ao teor do 
Relatório Preliminar desta ação de controle. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A ausência da contrapartida estadual, conforme pactuação determinada pelo Governo 
Federal, fragiliza financeiramente a execução do programa, obrigando o ente municipal a 
arcar com todos os recursos para execução plena da Farmácia Básica. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Notificar o Estado de Goiás, mediante aviso prévio de 60 (sessenta) dias, 
para que regularize a aplicação da contrapartida, conforme pactuação tripartite, sob pena de 
suspensão das transferências de recursos financeiros federais, nos moldes do art. 17 da 
Portaria GM/MS n° 1.555/2013. 
 
 
2.1.3. Realização de despesas inelegíveis. 
 
Fato 
 
Conforme Portaria nº 1.555 de 30 de julho de 2013 do Ministério da Saúde, os recursos do 
componente básico da Assistência Farmacêutica devem financiar a aquisição dos 
medicamentos e insumos constantes dos anexos I e IV do Rename vigente no SUS. Aponta-
se, também, que 15% dos recursos poderão ser destinadas à adequação de espaço físico das 
farmácias e a realização de ações de educação continuada dos profissionais vinculados à 
Assistência Farmacêutica. 
Em análise à execução do Programa em Aparecida de Goiânia/GO em 2013, verificou-se um 
total de R$ 59.792,85 de despesas inelegíveis referentes, por exemplo, à aquisição de pães, 
leite, pão de queijo, salgadinho, bolos, roscas, bolachas, farinha de mandioca e refrigerantes. 
A seguir, detalham-se as notas fiscais consideradas inelegíveis para execução do Programa: 
 

Quadro – Pagamentos inelegíveis na Assistência Farmacêutica 
 

Fornecedor Nota fiscal Valor (R$) 
Panificadora e Mercearia Tocantins Ltda. 4985 23.237,71 
Panificadora e Mercearia Tocantins Ltda. 4986 553,37 
Panificadora e Mercearia Tocantins Ltda. 4987 3.729,73 
Panificadora e Mercearia Tocantins Ltda. 5087 20.140,60 
Panificadora e Mercearia Tocantins Ltda. 5090 499,48 
Panificadora e Mercearia Tocantins Ltda. 5091 350,58 
Panificadora e Mercearia Tocantins Ltda. 5092 2.795,38 
Isenilda Maria Chaves Uto 4062 7.418,00 
Isenilda Maria Chaves Uto 4066 1.068,00 

TOTAL 59.792,85 
 

Fonte: Equipe da CGU em 13/10/2014. 
 
Adicionalmente, constatou-se, em 2013, o pagamento inelegível no valor de R$ 34.995,18 
de aluguel de imóvel situado na Rua 05, s/n, Qd J, Lt 22, Setor Araguaia, em nome do 
proprietário Tarcísio Francisco dos Santos, destinado a abrigar as instalações da farmácia 
distrital e divisão de medicamentos Mário de Souza.  



 

 

 
Por meio do Ofício nº 6460-2014-GAB, de 29 de outubro de 2014, a Prefeitura Municipal de 
Aparecida de Goiânia/GO apresentou a seguinte manifestação: 
 
“Considerando os valores pagos em desconformidade com a Portaria/MS nº 1.555 de 30 de 
julho de 2013, citada, informamos que os mesmos foram ressarcidos a conta do componente 
Assistência Farmacêutica (Banco do Brasil - Ag. 1452-4, CC: 47440-1), conforme 
comprovantes em anexo”. 
 
Em anexo, a Prefeitura Municipal apresentou a comprovação de devolução de recursos. Essa 
devolução soluciona a impropriedade identificada pela CGU, ressaltando, para execução 
futura do Programa, que os recursos da Farmácia Básica devem ser utilizados 
exclusivamente para aquisição de medicamentos previstos no RENAME e para a adequação 
de espaço físico das farmácias e a realização de ações de educação continuada. 
  
##/Fato## 

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. Medicamentos vencidos na Farmácia Central 
 
Fato 
 
Conforme registro fotográfico a seguir, verificou-se a existência de medicamentos vencidos 
na Farmácia Central da Secretaria Municipal de Saúde. Como não há controle informatizado 
e o controle manual é precário, não é possível afirmar se a quantidade de medicamentos 
descartados é razoável ou não. Ressalta-se que o vencimento dos medicamentos ocorre nas 
Unidades de Saúde, que devolvem o conteúdo vencido à Farmácia Central para o correto 
descarte. 
 

  
Medicamentos vencidos na Farmácia Central da SMS – Fotos de 25/09/2014 

 



 

 

Por meio do Ofício nº 6460-2014/GAB, de 29 de outubro de 2014, a Prefeitura Municipal de 
Aparecida de Goiânia/GO informou que: 
 
“Foram adotadas medidas para evitar ou minimizar a perda de medicamentos por 
vencimento de lotes. Dentre as medidas adotadas estão o remanejamento de medicamentos 
de unidades de menores fluxos assistenciais para unidades que demandam maiores fluxos 
de pacientes e evidenciação do prazo de validade nas caixas dos mesmos quando enviadas 
ao local de destino. 
Ressaltamos ainda, que outra medida adotada no intuito de inibir as perdas, foi à abertura 
de farmácias distritais por regiões, com presença do profissional qualificado, promovendo a 
assistência farmacêutica integral, para atender o publico alvo da Estratégia Saúde da 
Família, onde não consta esse profissional”. 
 
Embora sejam válidas as medidas adotadas pela Secretaria Municipal de Saúde para evitar o 
vencimento excessivo de medicamentos, a solução necessária é a adoção de um sistema de 
informática para controlar a distribuição e os prazos de vencimento dos produtos. 
  
##/Fato## 

2.2.2. Não foi possível realizar entrevistas com os pacientes. 
 
Fato 
 

Não foi possível verificar se os pacientes estão recebendo todos os medicamentos básicos 
receitados, pois, segundo informações dos profissionais das UBS, os pacientes são atendidos 
pelos médicos e orientados a receber os medicamentos nas Farmácias Distritais de Saúde do 
município. Nas UBS visitadas constavam apenas os medicamentos de atendimento 
emergencial. 

  
##/Fato## 

2.2.3. Informação sobre a avaliação dos custos dos medicamentos 
 
Fato 
 
Em avaliação dos custos dos medicamentos adquiridos, não foi identificada diferença à 
maior entre os preços contratados pela Prefeitura Municipal e os valores referenciais de 
mercado. Verificou-se também que existe compatibilidade entre os preços contratados em 
atas de registro de preços e os valores realmente faturados nas notas fiscais. 
  
##/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, em especial, devido a não utilização do HÓRUS ou sistema simular. 



 

 

Ordem de Serviço: 201411172 
Município/UF: Aparecida de Goiânia/GO 
Órgão: MINISTERIO DA SAUDE 
Instrumento de Transferência: Não se Aplica  
Unidade Examinada: GO GOV GABINETE DO PREFEITO  
Montante de Recursos Financeiros: Não se aplica. 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 22/09/2014 a 06/10/2014 sobre a 
aplicação dos recursos da programação 0153 - GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL no 
município de Aparecida de Goiânia/GO. 
 
A ação fiscalizada nesta ordem de Serviço não se vincula a ação orçamentária específica, 
mas sim à gestão da política de saúde nos municípios brasileiros, com foco no 
funcionamento dos Conselhos de Saúde. 

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 sobre o Conselho Municipal de Saúde de Aparecida de 
Goiânia/GO 
 
Fato 
 
O Conselho Municipal de Saúde (CMS) de Aparecida de Goiânia/GO foi instituído pela Lei 
Municipal nº 2761 de 29 de outubro de 2008 e a atual composição (2013 a 2015) atende a 



 

 

composição de 50% para representantes de usuários, 25% para trabalhadores da área da 
saúde e 25% representantes do governo e prestadores de serviços. 
 
Inicialmente foi verificado que o Sistema de Acompanhamento dos Conselhos de Saúde – 
SIACS – não estava atualizado, todavia, após o apontamento da CGU, a Secretaria-
Executiva do Conselho Municipal atualizou os dados no SIACS. 
 
Em relação ao Plano Municipal de Saúde, foram verificadas a elaboração e aprovação pelo 
CMS desse documento referente ao período de 2014 a 2017. 
 
Quanto ao Relatório Anual de Gestão – RAG – da saúde municipal, constatou que a 
Secretaria Municipal de Saúde enviou o documento referente ao ano de 2013 ao Conselho 
Municipal em 27/03/2014. 
 
  
##/Fato## 

2.2.2. O Plenário do Conselho de Saúde não se reúne, no mínimo, a cada mês e, 
extraordinariamente, quando necessário. 
 
Fato 
 
Ao se analisar a atas das reuniões do Conselho Municipal de Saúde de Aparecida de 
Goiânia/GO ocorridas em 2014, verificou-se que essas foram realizadas ordinariamente em 
27/02/2014, 07/07/2014 e 28/08/2014. Logo, constata-se que o Conselho não se reúne, no 
mínimo, uma vez ao mês, conforme determina a quarta diretriz da Resolução nº 453, de 10 
de maio de 2012, do Conselho Nacional de Saúde. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 30/2014, de 30 de outubro de 2014, o Conselho Municipal de 
Aparecida de Goiânia apresentou a seguinte manifestação: 
 
“Em resposta ao seu Ofício de solicitação de Fiscalização de n. 006/2014 de 16/09/2014, e 
Relatório Preliminar de Auditoria no período de 18/09/2014 a 06/10/2014 conforme requer 
informações junto a este CMS, justificamos; 
 
Que não houve reunião ordinária no mês de Janeiro de 2014, mas conforme ofício CMS 
020/2013 datado de 18 de junho de 2013 em anexo, este CMS vem requerendo diversas 
informações e documentações da Secretaria Municipal de Saúde - SMS, no afã de instruir o 
Processo auxiliar de n. 2013035984 que dispõe da analise das Contas Gerais da Secretaria 
Municipal de Saúde referente aos anos de 2011/2012, que no dia 21/01/2014 as Comissões 
Ampliadas deste CMS, COMISSÃO INTERSETORIAL DE AVALIAÇÃO DOS 
INSTRUMENTOS DE GESTÃO, REGULAÇÃO, ORÇAMENTO, FINANCIAMENTO E 
ACOMPANHAMENTO DE CONTAS e MESA DIRETORA, se reuniram, ata em anexo, 
solicitando diversas documentações conforme ofícios CMS de 02/2014 a 07/2014, em anexo, 
portanto no mês de janeiro de 2014 houve trabalhos realizados por Conselheiros neste 
CMS; 
 
Que no Mês Fevereiro de 2014 Houve Reunião conforme Ata em anexo; 
 



 

 

Que no mês de Março de 2014 não houve reunião devido pedido de dilação de prazo 40 
(quarenta dias) solicitado em reunião ordinária do dia 27/02/2014 pelo Secretario de 
saúde, e a gestora do Fundo Municipal de Saúde conforme consta em Ata datada de 
27/02/2014 em anexo e conforme ofício SMS n.516/2014 em anexo, acatado pela Plenária 
deste CMS e ; 
 
Que considerando o pedido de dilação de prazo de 40 (quarenta dias), venceria no dia OS 
de Abril de 2014 oficio em anexo. as Comissões Ampliadas deste CMS, COMISSÃO 
INTERSETORIAL DE AVALIAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, REGULAÇÃO, 
ORÇAMENTO, FINANCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONTAS e MESA 
DIRETORA, se reuniram para analise dos referidos documentos requeridos, delibera por 
adiar a reunião por não haver tempo hábil para Análise dos autos anexados junto ao 
processo; 
 
Que no mês de Maio de 2014 houve trabalhos das Comissões Ampliadas COMISSÃO 
INTERSETORIAL DE AVALIAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, REGULAÇÃO, 
ORÇAMENTO, FINANCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONTAS e MESA 
DIRETORA, conforme ata de Comissão datada de 06/05/2014 em anexo, e oficio CMS 
016/2014 em anexo; 
 
Que no mês de Junho de 2014, a Mesa Diretora deste CMS, se reuniu e deliberou que pelos 
motivos da realização da 4a Conferencia Estadual de Saúde do trabalhador e da 
Trabalhadora - 4a CESTT ser realizada neste mês e pelo fato de nosso Conselho estar 
realizando no dia 10 do corrente mês a Primeira Etapa estadual de Conselhos de Saúde do 
estado de Goiás fica deliberado em ata de Mesa Diretora datada de 24/06/2014 em anexo, 
que a reunião será adiada para o dia 07/07/2014; 
 
Que no mês de Julho houve reunião conforme ata datada de 07/07/2014 em anexo; 
 
Que no mês de Agosto de 2014 Houve reunião conforme ata de reunião ordinária datada de 
28/08/2014; 
 
Que no mês de setembro de 2014 houve reunião das comissões Ampliadas COMISSÃO 
INTERSETORIAL DE AVALIAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, REGULAÇÃO, 
ORÇAMENTO, FINANCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONTAS e MESA 
DIRETORA deste CMS, conforme ata datada de 23/09/2014 em anexo; 
 
Mediante o exposto, justifico que este CMS cumpriu com seu calendário de reuniões, 
proposta para o ano em curso”. 
 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
O Conselho Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia argumenta – e apresenta os 
comprovantes – de atividades realizadas por comissões e pela mesa diretora demonstrando 
que o Conselho é ativo e procura realizar reuniões periódicas. Todavia, a Resolução nº 453, 
de 10 de Maio de 2012, aponta que o plenário do Conselho se reunirá, no mínimo, a cada 
mês. 
 



 

 

Portanto, em que pese o caráter voluntário do trabalho exercido pelos conselheiros, o 
Conselho de Saúde, a fim de obter maior efetividade, deve atuar pela realização mensal de 
reuniões de Plenário. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.3. O governo municipal não garantiu o pleno funcionamento do Conselho 
Municipal de Saúde devido à ausência de dotação orçamentária própria. 
 
Fato 
 
Por meio do Ofício nº 6106 de 03 de outubro de 2014, a Secretaria Municipal de Saúde 
informou que “o Conselho Municipal de Saúde não possui dotação orçamentária e 
autonomia financeira, tendo no Município apenas estrutura administrativa que garanta sua 
atuação”. Tal fato contraria a quarta diretriz da Resolução nº 453, de 10 de maio de 2012, do 
Conselho Nacional de Saúde, que determina: 
 

“as três esferas de Governo garantirão autonomia administrativa para o pleno 
funcionamento do Conselho de Saúde, dotação orçamentária, autonomia financeira 
e organização da secretaria-executiva com a necessária infraestrutura e apoio 
técnico.” 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 6460/2014 – GAB, de 29 de outubro de 2014, a Prefeitura Municipal 
de Aparecida de Goiânia/GO apresentou a seguinte manifestação: 
 
“Em que pese à falta de dotação orçamentária específica, todas as despesas que porventura 
o Conselho Municipal de Saúde venha a necessitar para o seu funcionamento, estão 
garantidas nas dotações próprias do Fundo Municipal de Saúde. No tocante a estrutura 
administrativa, sempre foram destinados os espaços da estrutura física da Secretaria 
Municipal de Saúde para a realização de reuniões, utilização de computadores, internet e 
todo material de expediente necessários”. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A dotação orçamentária específica para o Conselho Municipal de Saúde é fundamental para 
a efetiva independência dessa instância de controle social, além de permitir a definição de 
um planejamento de atividades pelos membros do Conselho. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.4. O Relatório Anual de Gestão municipal do ano de 2013 não foi aprovado pelo 
Conselho Municipal de Saúde. 
 
Fato 
 
Em pesquisa ao SARGSUS – Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão – verificou-se que, 
até setembro de 2014, o Relatório Anual de Gestão (RAG) da saúde municipal referente ao 
ano de 2013 ainda não havia sido publicado. 
 
Por meio do Ofício 5206/2014, a Secretaria Municipal de Saúde esclareceu que: “o Relatório 
de Gestão de 2013 está em apreciação pelo Conselho Municipal de Saúde – CMS e será 
publicitado automaticamente assim que o referido Conselho inserir resolução de aprovação”. 



 

 

 
Questionada do motivo da não aprovação do RAG do ano anterior, a Secretaria-Executiva 
do Conselho informou que: 
 

“Certificamos que o Relatório Anual de Gestão - RAG 2013, foi enviado a este CMS 
via sistema SARGSUS, no dia 27/03/2014 ás 16h 01m, e está ainda sob análise da 
COMISSÃO INTERSETORIAL DE AVALIAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE 
GESTÃO, REGULAÇÃO, ORÇAMENTO, FINANCIAMENTO E 
ACOMPANHAMENTO DE CONTAS deste CMS. 
Que os relatórios anuais de gestão referente aos anos de 2011/2012 foram 
deliberados em Assembleia Geral no dia 07/07/2014, conforme Resolução CMS n. 
004/2014. 
Que nesses espaços de dias entre 07/07/2014 a 02/10/2014, (88 dias), este CMS se 
dedicou na construção de outras Resoluções tais como Resolução 008/2014, que 
dispõe do Plano Municipal de Saúde 2014/2017, Resolução CMS 008/2014 
pactuação do SIS - PACTO 2014. 
Mediante o exposto, certifico que o Relatório Anual de Gestão – RAG 2013, será 
analisado pela COMISSÃO INTERSETORIAL DE AVALIAÇÃO DOS 
INSTRUMENTOS DE GESTÃO, REGULAÇÃO, ORÇAMENTO, FINANCIAMENTO 
E ACOMPANHAMENTO DE CONTAS deste CMS que o encaminhará para ser 
apreciado e deliberado em reunião ordinária do Plenário deste Conselho Municipal 
de Saúde no dia 30/10/2014 e após o Ato do colegiado, serão tomadas as 
providências técnico administrativas de estilo.” 

 
Constata-se, portanto, que após seis meses de apresentação pela Secretaria Municipal de 
Saúde, o Conselho Municipal ainda não aprovou o RAG de 2013. Tal situação demonstra 
distorções no processo de controle social e transparência das ações de gestão pública. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 6460/2014 – GAB, de 29 de outubro de 2014, a Prefeitura Municipal 
de Aparecida de Goiânia/GO apresentou a seguinte manifestação: 
 
“O Relatório Anual de Gestão - RAG 2013 foi enviado ao CMS via sistema SARGSUS, no 
dia 27/03/2014 às 16h01m e, está ainda sob análise da COMISSÃO INTERSETORIAL DE 
AVALIAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, REGULAÇÃO, ORÇAMENTO, 
FINANCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONSTAS deste CMS. 
 
Os relatórios anuais de gestão referente aos anos de 2011/2012 foram deliberados em 
Assembleia Geral no dia 07/07/2014, conforme Resolução CMS n. 004/2014. Que nesses 
espaços de dias entre 07/07/2014 a 02/10/2014, (88 dias), este CMS se dedicou na 
construção de outras Resoluções tais como Resolução 008/2014, que dispõe do Plano 
Municipal de Saúde 2014/2017, Resolução CMS 008/2014 pactuação do SISPACTO 2014. 
 
Dessa forma o RAG 2013, será analisado por este CMS que o encaminhará para ser 
apreciado e deliberado em reunião ordinária do Plenário no dia 30/10/2014”. 
  
 
 
 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 



 

 

Análise do Controle Interno 
 
Não foram apresentados fatos novos. A excessiva demora para a  aprovação e publicação do 
Relatório Anual de Gestão da Saúde cria distorções e fragiliza do processo de transparência 
e prestação de contas das ações da saúde. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

3. Conclusão 
 

Com base nos exames realizados, conclui-se que há falhas que impedem a atuação 
independente do Conselho Municipal da Saúde. 
 



 

 

Ordem de Serviço: 201411249 
Município/UF: Aparecida de Goiânia/GO 
Órgão: MINISTERIO DAS CIDADES 
Instrumento de Transferência: Contrato de Repasse - 737149 
Unidade Examinada: GO GOV GABINETE DO PREFEITO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 5.460.007,30 
Prejuízo: R$ 344.608,50 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 15/09/2014 a 03/10/2014 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 Aparecida 
de Goiânia/GO, transferidos mediante o Contrato de Repasse 328195-88/2010 (Siconv 
737149/2010), firmado com o Ministério das Cidades, no valor total de R$ 5.460.007,30, 
que teve como objeto a execução de Pavimentação de Vias Urbanas e Drenagem em ruas 
dos setores Veiga Jardim II e Veiga Jardim III daquele município. 

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. Execução do Contrato de Repasse 0328195-88/2010. 
 
Fato 
 
O Contrato de Repasse 328195-88/2010 (Número do Convênio no Siconv 737149/2010 - 
Processo CAIXA 2634.0328195-88/2010), firmado entre o Ministério das Cidades e a 
Prefeitura de Aparecida de Goiânia/GO, em 14/06/2010, com recursos provenientes de 
emenda consignada no Orçamento Geral da União de 2010, no valor de R$ 4.943.600,00, e 
contrapartida no valor de R$ 516.407,30, totalizando R$ 5.460.007,30, teve como objeto a 
execução de Pavimentação de Vias Urbanas e Drenagem em ruas dos setores Veiga Jardim 
II e Veiga Jardim III daquele município. 
 
Os recursos foram alocados visando à execução de politicas relacionadas ao Programa 0310 
– Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano e Ação 1D73 – Apoio à Politica Nacional 
de Desenvolvimento Urbano, cuja finalidade é contribuir para o desenvolvimento urbano, 
mediante aporte de recursos destinados à implementação de projetos caracterizados por 
ações que visem priorizar a ampliação do atendimento à população aos serviços saneamento, 



 

 

abastecimento de água, coleta de esgoto e lixo, transporte público, acessibilidade, 
regularização fundiária, acesso à moradia e urbanização, dentre outros caracterizados como 
desenvolvimento urbano. 
 
Apesar de a vigência ser até 30/03/2012, superior ao cronograma de execução apresentado 
às fls. 14 do Volume Principal I, verificamos que o último Boletim de Medição, referente à 
sinalização viária, foi encaminhado à CAIXA em 11/06/2014 (fls. 276, 308 e 309 do Anexo 
Técnico de Engenharia VII), sendo que o Contrato de Repasse foi prorrogado por três vezes: 
- 30/11/2012 (fls. 187 do Volume Principal I); 30/11/2013 (fls. 209 do Volume Principal I); 
e 30/10/2014 (fls. 226 do Volume Principal I). 
 
Conforme documento acostado às fls. 266 do Volume Principal I, de 23/07/2014, os valores 
atestados para a obra somavam R$ 5.700.234,03, entretanto o valor de R$ 28.560,28, 
referente à sinalização viária, foi glosado pela inexecução dos serviços. Para o valor total 
atestado, foram utilizados os seguintes certames: 
 
- R$ 5.635.076,25 (serviços de pavimentação e drenagem) – Contrato 158/2010, de 
29/06/2010, oriundo da Concorrência 002/2010, vencida pela Sobrado Construção Ltda., no 
valor total de R$ 82.445.270,41; 
 
- R$ 36.597,50 (serviços de sinalização estatigráfica) - Contrato 568/2013, de 30/12/2014, 
oriundo da Tomada de Preço 24/2013, vencida pela Sinalenge Comércio e Indústria Ltda., 
no valor de R$ 594.251,40; 
 
- R$ 28.560,28 (placas de identificação de logradouros públicos) - Contrato 792/2014, de 
09/07/2014, oriundo do Pregão Presencial 061/2014, vencido pela BR Sinalizadora Ltda., no 
valor de R$ 413.780,00. 
 
Até a conclusão dos trabalhos, a Prefeitura ainda não havia apresentado a prestação de 
contas referente ao Contrato de Repasse à CAIXA.  
##/Fato## 

2.1.2. Resultado da vistoria in loco e medições efetuadas. 
 
Fato 
 
Durante a verificação in loco foram percorridos os bairros Setor Veiga Jardim II e III, com 
foco na verificação da existência dos revestimentos asfálticos, meios-fios, galerias de águas 
pluviais e sinalização vertical e horizontal.  

Com o intuito de averiguar a qualidade da pavimentação executada, em especial o tipo de 
revestimento aplicado, foram observados, aleatoriamente, os diversos cortes encontrados no 
pavimento executado, realizados posteriormente à sua execução, a maioria provavelmente 
devido a escavações relacionadas à infraestrutura de serviços de água e esgoto. Em seguida, 
foram escolhidos alguns cortes não remendados, onde foi feita uma limpeza, de modo a 
expor as camadas do pavimento. Nos locais selecionados, considerando-se as características 
que puderam ser observadas, verificou-se a existência de uma camada de base granular de 
solo e cascalho, os vestígios da imprimação aplicada sobre a base e o revestimento superior 
de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) com espessura condizente com a de 2,5 
cm das medições oficiais. 



 

 

A seguir, foram conferidos 3.301,10 metros de ruas sobre um total de 10.475,10 m, o que 
resulta em uma amostragem  de 31,51%. 
 
A conferência das obras de pavimentação asfáltica, de galerias de águas pluviais e 
sinalização executadas no âmbito do Contrato de Repasse nº 0328195-88/2010 foi realizada 
pela Equipe de Fiscalização em setembro/2014,  com a utilização de trena de 50  metros  e  
aparelho  GPS,  modelo Garmin E-Trex Legend, para a medições realizadas. 

Está demonstrado no quadro a seguir, o comparativo entre o executado, definido nas 
medições atestadas pela Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia, e o verificado e 
medido in loco pela CGU:  

Quadro: Comparativo entre as medidas (comprimento e largura) da pavimentação executada 
e medida e as verificadas in loco.   

Bairros Ruas Trecho 
Medido Verificado in loco 

Difer 
(%) Comp. (m) Larg 

(m) Área Comp. (m) Larg 
(m) Área 

Setor 
Veiga 

Jardim II 

Rua Dr Agenor 
Cupertino de 
Barros 

Av Olavo Costa 
Campos até Alameda 
Dona Rosalina Melo 
Veiga 

373,80 6,70 2.504,46 354,90 6,70 2.377,83 -5,33 

Rua Edilberto 
da Veiga 
Jardim 

Rua Bruno Cruvinel 
Brandão até  Rua Dr 
Agenor Cupertino de 
Barros 

390,70 6,70 2.617,69 390,20 6,70 2.614,34 -0,13 

Rua Antenor 
Cupertino de 
Barros 

Rua Bruno Cruvinel 
Brandão até  Rua Dr 
Agenor Cupertino de 
Barros 

366,50 6,70 2.455,55 360,60 6,70 2.416,02 -1,64 

Rua Thelio da 
Veiga Amorim 

Rua Antenor 
Cupertino de Barros 
c/ Rua Edilberto da 
Veiga Jardim 

74,80 6,70 501,16 70,60 6,70 473,02 -5,95 

Rua Bruno 
Cruvinel 
Brandão 

Rua Antenor 
Cupertino de Barros 
c/ Rua Edilberto da 
Veiga Jardim 

75,30 6,70 504,51 69,60 6,70 466,32 -8,19 

Total      1.281,10   8.583,37 1.245,90   8.347,53 -2,83 

Setor 
Veiga 
Jardim 

III 

Rua cel Getulio 
Artiaga Lima 

Rua Veiga Vale até 
Alameda Dona 
Rosalina Melo Veiga 

401,70 6,70 2.691,39 385,50 6,70 2.582,85 -4,20 

Rua Dr. João 
teixeira 
Alvares Junior 

Rua Jales Guedes até 
Alameda Dona 
Rosalina Melo Veiga 

725,00 6,70 4.857,50 719,00 6,70 4.817,30 -0,83 

 Alameda Dona 
Rosalina Melo 
Veiga 

Av.  Veiga Vale até  
Rua Jales Guedes 812,50 6,70 5.443,75 816,30 6,70 5.469,21 0,47 

Rua Jales 
Guedes 

Rua Dr. João teixeira 
Alvares Junior c/ 
Alameda Dona 
Rosalina Melo Veiga 

80,80 6,70 541,36 71,10 6,70 476,37 -13,64 

Total     2.020,00   13.534,00 1.991,90   13.345,73 -1,41 

TOTAL 3.301,10   22.117,37 3.237,80   21.693,26 -1,96 
Fonte: Demonstrativos de Serviços de C.B.U.Q das Medições relativas aos períodos de 01/07 a 31/07/2011  e de 01/08 a 
31/08/2011, constantes às folhas 842 a 843 e 881, respectivamente, do  processo de Engenharia da Caixa, CR 0328195-
88/2010, e vistoria in loco.  
 



 

 

Diante do exposto no quadro anterior, as diferenças verificadas nas dimensões da 
pavimentação asfáltica encontram-se dentro da margem de erro esperada, considerando a 
precisão e o manuseio dos instrumentos de medição utilizados. Apesar da diferença 
significativa de 13,64% entre o executado e o medido no trecho da Rua Jales Guedes, no 
Setor Veiga Jardim III, o total da diferença, englobando toda a amostra, foi de 1,96%.  
 
Não foram verificadas inconsistências qualitativas significantes em relação às especificações 
pactuadas. 

A conservação da pavimentação asfáltica verificada é satisfatória.  
##/Fato## 

2.1.3. Superfaturamento por sobrepreço no valor de R$ 344.608,50 na execução do 
Contrato de Repasse 328195-88/2010. 
 
Fato 
 
Após a análise do Processo CAIXA 2634.0328195-88/2010, referente ao Contrato de 
Repasse 328195-88/2010, verificou-se que aquela instituição financeira realizou o 
comparativo de preços entre a planilha orçamentária apresentada para os serviços de 
terraplenagem, pavimentação e galeria de águas pluviais pela Prefeitura e os custos 
constantes no SINAPI, conforme consta no Laudo de Análise Técnica de Engenharia – OGU 
às fls. 575 a 582 (Anexo Técnico de Engenharia IV). Para tal análise, a CAIXA selecionou 
aproximadamente 85% do total da planilha orçamentária, correspondente aos 27 itens mais 
significativos e onde havia correspondente no Sistema. Ressalta-se, ainda, que a planilha 
orçamentária apresentada corresponde ao Contrato 158/2010, originário do Processo 
Licitatório da Concorrência n° 002/2010, firmado entre a Prefeitura de Aparecida de Goiânia 
e a Sobrado Construções. Constatou-se que 18 dos 27 itens analisados estavam acima da 
mediana do SINAPI, para tanto, a CAIXA solicitou justificativas à Prefeitura, mediante a 
Comunicação RSGOVGO nº 2476/2011, de 15/04/2011 (fls. 587 – Anexo Técnico de 
Engenharia IV). Conforme consta às fls. 606 a 612 do referido anexo, a Prefeitura justificou 
e manteve o preço para cinco itens e providenciou a adequação dos treze itens restantes, 
sendo todas as justificativas aceitas. 
 
Foi considerado o BDI de 27,84%, conforme encaminhado pela Prefeitura de Aparecida de 
Goiânia e autuado às fls. 484 do Anexo Técnico de Engenharia IV. Ressalta-se que, apesar 
de não ter sido apresentado o detalhamento do BDI no procedimento licitatório da 
Concorrência nº 002/2010, após a assinatura do Contrato de Repasse, a Prefeitura 
encaminhou um detalhamento à CAIXA, conforme item 2.2.6 deste Relatório. 
 
Da análise, fazemos a ressalva de que a CAIXA, no comparativo realizado no Contrato de 
Repasse 335.937-05 (fls. 1646 do Anexo Técnico de Eng. XIII - Processo 2634.0335937-
05/2010), aprovou, para os itens 4.9.3 (“Meio fio com sarjeta – com máquina”), 4.3.2 
(“Escoramento descontínuo em valas (esp.1,80m)”), 4.4.2 (“Fornec., transp. e assent. tubo 
0,80M”) e 4.7.2 (“Lastro de Pedra Marroada – GAP”), custos com outras composições 
SINAPI, realizando, portanto, o pagamento a menor para os mesmos itens de serviço 
(Boletim de Medição 01 acostado às fls. 1700 do Anexo Técnico de Eng. XIII - Processo 
2634.0335937-05/2010). Da mesma forma, o item 4.6.1 (“Boca-de-lobo dupla, altura média 
de 1,30m”), na análise realizada pela CAIXA no Contrato de Repasse 334.734-27 (fls. 1670 
a 1672 – Anexo Técnico de Engenharia X - Processo 2634.0334734-27/2010), para o 
mesmo item de serviço, foi considerado o valor unitário de R$ 753,22, sendo o pagamento 
realizado a menor para o mesmo item de serviço (Boletim de Medição 01 acostado às fls. 



 

 

1704 do Anexo Técnico de Eng. X - Processo 2634.0334734-27/2010). Desta forma, 
considerando o valor a menor aprovado pela CAIXA nos Contratos de Repasse 335.937-05 
e 334.734-27, e que os itens de serviço são os mesmos, originários da mesma licitação 
realizada pela prefeitura de Aparecida de Goiânia, o pagamento a maior no presente 
Contrato de Repasse configurou-se como sobrepreço. 
 
Além disso, esta CGU-R/GO extrapolou a análise realizada pela CAIXA, para tanto 
aumentou o quantitativo de itens analisados, acrescentando 20 itens com maior significância 
entre os itens não analisados pela CAIXA e que havia correspondência no SINAPI, 
incluindo apenas os itens 4.3.2, 4.4.2, 4.6.1, 4.7.2 e 4.9.3, citados anteriormente, uma vez 
que o preço divergia dos preços pagos nos Contratos de Repasse 335.937-05 e 334.734-27. 
Com isso, o total comparado aumentou para aproximadamente 94% do valor total contratado 
(R$ 5.602.667,87 sobre R$ 5.958.546,89). Para a quantificação do superfaturamento, 
considerou-se o quantitativo expresso na coluna “Quantidade – Acumulado Incl. Período” e 
o valor expresso na coluna “Preço Unitário” da última medição relativa aos serviços 
prestados pela Sobrado Construção Ltda. (Boletim de Medição 05 - fls. 1000 a 1011 do 
Anexo Técnico de Engenharia VI). Em relação aos preços unitários dos 20 itens analisados, 
17 itens apresentaram variação acima do preço de referência, representando 
superfaturamento por sobrepreço de R$ 344.608,50, conforme demonstrado na tabela a 
seguir: 
 

 
 
Considerando que a planilha orçamentária contratada é de agosto de 2009, utilizamos os 
índices SINAPI do mesmo mês de referência para realizar a comparação. O BDI utilizado 
foi de 27,84%, compatível com o BDI encaminhado pela prefeitura. Vale ressaltar, ainda, 
que a CAIXA já havia realizado inspeção nos serviços prestados pela empresa contratada e 
apresentados mediante o Boletim de Medição 05, conforme consta Relatório de Análise de 
Engenharia – RAE (fls. 1055 e 1056 do Anexo Técnico de Engenharia VI) de 23/04/2012, e 
os valores já foram efetivamente pagos. 
 

Item Descrição Unid Qtd. Preço Un. Total - C Código Abrangência Preço Un. Preço+BDI Total - S
4.9.3 Meio fio com sarjeta - com máquina M 11.978,30 21,14          253.221,26     62432 Regional 14,28       18,26            218.670,48         34.550,78

4.3.2
ESCORAMENTO DESCONTINUO EM VALAS 
(ESP.1,80M)

M2 13.262,47 18,38 243.764,20 12988 Regional 6,51 8,32 110.375,37 133.388,83

4.4.2 Fornec., transp. E assent. tubo 0,80M M 938,90       220,51        207.036,84     73490 Nacional 155,70     199,05         186.885,12         20.151,72
4.7.3 GABIOES (1,00 M) M3 391,00 337,62 132.009,42 68698/1 Regional 203,80 260,54 101.870,33 30.139,09
4.7.2 Lastro de Pedra Marroada - GAP M3 692,69       116,48        80.684,53        73894/001 Nacional 52,94       67,68            46.880,22            33.804,31

2.6.1
BOCA DE LOBO DUPLA, ALTURA MÉDIA DE 
1,30M

UN 
62,00          1.185,64    73.509,68        81096 Regional 589,19     753,22         46.699,67            26.810,01

4.2.2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS DE 2,00 A 
4,00M

M3 1.418,98 36,69 52.062,38 68417 Regional 21,60 27,61 39.182,92 12.879,46

4.2.6 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM SOLO MOLE M3 2.534,83 17,31 43.877,91 68421 Regional 11,63 14,87 37.687,33 6.190,58
4.2.3 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA M3 7.670,92 5,60 42.957,15 68418 Regional 3,76 4,81 36.872,46 6.084,70
4.2.10 CARGA DE MATERIAL DE GALERIAS M3 6.594,67 4,47 29.478,17 68442 Regional 3,26 4,17 27.483,84 1.994,33
4.7.10 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS M3/KM 41.833,12 0,69 28.864,85 9431 Regional 0,47 0,60 25.135,35 3.729,51
2.3.6 e 
4.2.12

TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAV. DE 3ª CAT M3XKM 12.318,99 2,25 27.717,73 9208 Regional 5,43 6,94 85.514,88 -57.797,15 

4.7.1 LASTRO DE BRITA M3 352,70 76,17 26.865,16 74164/004 Nacional 59,35 75,87 26.760,42 104,74

2.1.3
REBAIXAMENTO DO RAMAL DOMICILIAR DE 
ÁGUA (INCL. FORN. MATERIAL)

M 891,00 25,25 22.497,75 74253/001 Nacional 7,67 9,81 8.736,55 13.761,20

4.7.5 COLCHOES RENO (0,3 M) M3 50,40 444,30 22.392,72 68365 Regional 255,62 326,78 16.469,94 5.922,78
2.3.2 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 2ª CAT M2 3.282,25 6,78 22.253,66 13384 Regional 6,76 8,64 28.365,15 -6.111,50 
4.2.4 ESCAVAÇÃO MECANICA EM CASCALHO M3 2.927,60 7,00 20.493,20 68419 Regional 4,70 6,01 17.590,43 2.902,77
3.2.1 IMPRIMAÇÃO - PAVIM. URBANA M2 75.420,72 0,25 18.855,18 9541 Regional 0,17 0,22 16.391,03 2.464,15
2.3.12 e 
4.2.18

TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA - CASCALHO 
(ARGILA)

M3XKM 18.820,40 0,98 18.443,99 9436 Regional 0,78 1,00 18.766,80 -322,81 

3.3.1 PINTURA DE LIGAÇÃO - PAVIM. URBANA M2 70.183,17 0,24 16.843,96 9456 Regional 0,15 0,19 13.458,32 3.385,64
2.1.10 e 
2.2.2

CARGA DE ENTULHOS - PAVIM. URBANA M3 13.321,37 1,19 15.852,43 10783/001 Regional 0,87 1,11 14.816,13 1.036,30

4.5.11
CHAMINE PARA POÇO DE VISITA, INCLUSIVE 
TAMPÃO E ANEL

UN 17,00 834,07 14.179,19 68429 Regional 496,76 635,06 10.795,99 3.383,20

4.2.5
ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM ROCHA DECOMP. 
OU MATAÇÃO

M3 1.254,69 10,93 13.713,76 68420 Regional 7,35 9,40 11.789,37 1.924,39

2.3.3 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 3ª CAT M3 1.068,76 12,36 13.209,87 10788/001 Regional 21,40 27,36 29.238,88 -16.029,01 
2.4.2 COLCHÃO DRENANTE C/ PEDRA MARROADA M3 114,00       111,69        12.732,66        68691/002 Regional 87,72       112,14         12.784,10            -51,44 

Contratada SINAPIMedição 005 Diferença (C - S)



 

 

Ressalta-se que, para os demais contratos utilizados pela Prefeitura para a execução dos 
demais serviços do objeto do Contrato de Repasse (Contrato 568/2013 - Sinalenge Comércio 
e Indústria Ltda. e Contrato 792/2014 - BR Sinalizadora Ltda.), esta CGU-R/GO não 
realizou o comparativo com os preços de referência, tendo em vista a baixa 
representatividade em relação ao valor total repassado e por a CAIXA já ter realizado tal 
comparativo com os itens mais significativos.  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A CAIXA, mediante o Ofício nº 965/2014/GIGOV/GO, de 04/11/2014, apresentou as 
seguintes justificativas: 
 
“Quanto aos itens analisados pela Caixa, informamos que o normativo AE099 versão 005, 
vigente à época da análise técnica deste contrato, estabelecia que deveriam ser analisados 
os preços dos itens considerados significativos. Seguem trechos do normativo que fornecem 
esta orientação e definem o que deve ser considerado ‘item significativo’. 
 
4.3.7.4 Com foco na eficiência dos procedimentos técnicos, a fim de preservar a segurança 
frente aos custos e prazos de resposta e ainda, minimizar os custos financeiros e sociais 
decorrentes da não aplicação dos recursos disponíveis, serão analisados quantitativos e 
custos unitários de itens de serviços considerados significativos. Assim busca-se evitar que 
a inadequação de custos de alguns itens ou composições de pequeno peso venha a 
inviabilizar projetos de grande monta. 
 
4.3.7.5 Na definição dos itens significativos, com base no custo total proposto, é adotada a 
relação 80/20 seguindo o Teorema de Pareto, ou seja, analisam-se os itens de maiores 
valores correspondentes a 80% do valor total do orçamento ou, a critério técnico, os itens 
de natureza relevante à especificidade da obra. Assim, verificado o contexto de impacto 
econômico, nas obras com caráter especial, onde itens específicos possuam relevância, 
também estes deverão ser objetos de análise. 
 
Com esta orientação, a análise foi efetuada sobre os preços de serviços que, organizados 
em ordem decrescente de significância (incidência percentual sobre o total do orçamento) e 
somados entre si, correspondiam a 84,64% do valor total previsto para as obras do 
contrato de repasse. 
 
Na lista de itens apresentados no ofício da CGU, fizeram parte da análise de preços 
somente os serviços: 
 
a. Meio-fio com sarjeta (com máquina) 
b. Escoramento descontínuo em valas (esp. 1,80 m) 
c. Fornecimento, transporte e assentamento tubo 0,80 m 
d. Lastro de pedra marroada GAP 
e. Boca de lobo dupla, altura média de 1,30 m 
 
Seguem as explicações por item: 
 
a. Meio-fio com sarjeta (com máquina): Foi utilizada como referência na análise Caixa a 
composição 74237/001 do banco referencial. Ressaltamos que a ordem de consulta aos 
bancos era estabelecida pelo normativo AE099 versão 005, com prioridade para o banco 
referencial. Segue item do normativo com esta determinação: 



 

 

 
4.3.7.7.3 Prioritariamente, deverão ser adotados os custos unitários do banco referencial de 
composições de custos, em seguida, custos unitários dos bancos regionais. 
 
Localmente, foi estabelecido que o banco Nacional seria o segundo a ser consultado; os 
regionais somente seriam consultados se a composição não fosse encontrada nestes dois 
bancos. Isto se devia ao fato de o banco nacional ter sido o prioritário até a criação do 
banco referencial, conforme orientações contidas em normativos anteriores (AE099 versões 
000, 001, 002 e 003). Apesar de serem normativos revogados, foi utilizada a mesma lógica 
de análise, enquanto coexistiram os bancos referencial e nacional. Segue trecho contido nos 
normativos citados (revogados à época da análise): 
 
4.3.7.7.4 Prioritariamente, deverão ser adotados os custos unitários do banco nacional de 
composições de custos, em seguida, custos unitários dos bancos regionais / institucionais; 
 
Esclarecemos que, tanto na época da análise quanto atualmente, somente os insumos e 
quantitativos das composições de serviços são regionais ou nacionais. Os preços e encargos 
sociais são sempre regionais. Desta forma, não há que se falar que as composições 
regionais são mais fieis à realidade local. Trata-se somente de composições elaboradas por 
órgãos regionais, tais como AGETOP, SANEAGO e DERMU-COMPAV, entre outros. 
 
Com a utilização da composição informada, 74237/001 do banco referencial, não há 
superfaturamento, já que o preço máximo admissível seria R$ 23,15/m e o preço utilizado 
foi de R$ 21,14/m. 
 
b. Escoramento descontínuo de valas (esp. 1,80 m): Utilizando a mesma ordem de consulta 
esclarecida no item anterior, foi utilizada como referência a composição 23422/002 do 
banco nacional, pois não existia serviço compatível no banco referencial. Percebemos 
durante a pesquisa para esta resposta que o engenheiro analista utilizou a composição 
23422/003, referente a escoramento contínuo de valas. Por este motivo, o preço proposto de 
R$ 18,38/m2 foi aceito. Utilizando a referência correta, o preço máximo admissível com 
BDI para o serviço, seria de R$ 16,02/m2. 
 
c. Fornecimento, transporte e assentamento de tubo 0,80 m: O proponente apresentou 
justificativa, arquivada no volume IV, folha 611 deste contrato. Este documento dizia que o 
serviço proposto incluía o transporte dos tubos, enquanto a composição utilizada na análise 
inicial, 73490 do banco referencial, referia-se somente a fornecimento e assentamento do 
tubo. Desta forma, a justificativa foi aceita e a composição utilizada como referência foi a 
68426 do banco regional AGETOP. O preço máximo admissível passou a ser, portanto, R$ 
220,51/m - preço efetivamente adotado na planilha aprovada, arquivada nas folhas 760 a 
762 do volume V deste contrato. 
 
d. Lastro de pedra marroada GAP: O proponente apresentou justificativa, arquivada no 
volume IV, folha 613 deste contrato. A justificativa dizia que a composição utilizada na 
análise inicial não previa o percentual de empolamento de 50% para pedra de mão, valor 
este contemplado na composição 68438 do banco regional AGETOP. A justificativa foi 
acatada. O preço máximo admissível passou a ser, portanto, R$ 116,48/m3 - preço 
efetivamente adotado na planilha aprovada, arquivada nas folhas 760 a 762 do volume V 
deste contrato. 
 



 

 

e. Boca de lobo dupla, altura média de 1,30 m: Este item não existia no Sinapi na época da 
análise. Conforme e-mail em anexo, demonstramos que a data de cadastro do serviço foi 31 
de agosto de 2012; a análise foi feita em 13 de abril de 2011, com pendências totalmente 
atendidas e valor aprovado em 29 de julho de 2011. Para análise deste item, consideramos 
o projeto e a composição fornecidos pelo proponente, arquivados no volume V, folhas 705 e 
706 deste contrato. Considerou-se razoável que o proponente apresentasse composição que 
correspondia mais fielmente ao serviço a ser executado. Este procedimento é comum e 
tecnicamente justificado, já que o Sinapi pode não conter o serviço exato pretendido pelo 
proponente. Todos os preços de insumos estavam dentro do máximo admissível previsto no 
Sinapi. Desta forma, foi aceito o valor unitário de R$ 1.185,64/un, inferior ao demonstrado 
pela composição apresentada pelo proponente.” 
 
A Prefeitura de Goiânia, mediante o Ofício não numerado, de 12/11/2014, encaminhado a 
esta CGU-R/GO, em 13/11/2014, apresentou as seguintes justificativas: 
 
“No que tange a alegação supra, tem-se a evidenciar que conforme averiguado pela 
própria CGU a Caixa Econômica Federal promoveu a analise da planilha orçamentária 
notificando este Município para justificar as razões de 18 itens estarem acima da mediana 
SINAPI, o que foi de pronto atendido por este ente ocorrendo a adequação quanto a 13 
itens e mantendo o preço de cinco itens. 
 
Tal justificativa obteve o aceite do corpo técnico da Caixa Econômica Federal, logo não ha 
qualquer mácula ou irregularidade para se alegar devido a especificidade do caso em 
comento. 
 
Ademais, aplicando-se o preço da tabela SINAPI para todos os serviços constantes no 
Plano de Trabalho do Contrato de Repasse n° 0328195-88/2010, conforme consta na 
Planilha Anexa n° 1, referente ao período eleito pela CGU conclui-se que se a CEF 
utilizasse os preços unitários da tabela SINAPI tem-se que os mesmos apresentariam um 
resultado final superior na ordem de R$ 864.856,05 quando comparado ao valor do 
orçamento previsto e executado. 
 
Portanto, comprova-se que com a utilização do sinapi correto para os serviços executados 
em questão tanto o valor orçado quanto o efetivamente executado geraram uma economia 
representativa para o erário, afastando-se qualquer alegação de sobrepreço e 
superfaturamento. 
 
Logo, não procede a alegação da CGU de que neste contrato de repasse teria ocorrido um 
prejuízo ao erário de R$ 344.608,50 restando refutada a planilha apresentada pelo corpo 
técnico daquele órgão. 
 
Até porque, há que ser considerado o orçamento do contrato de repasse como um todo, 
considerando que há variações para mais e para menos e não promover o cálculo 
considerando apenas determinados itens de serviços. 
 
No que tange a alegação de variação de valores de contrato de repasse para contrato de 
repasse, para os mesmos serviços, tem-se a evidenciar que a CEF promoveu a análise dos 
preços dos planos de trabalhos de cada contrato de repasse em épocas distintas, o que pode 
ter ocasionado essa variação. 
 



 

 

Ressalta-se a aprovação dos planos de trabalhos não se deram no mesmo período, houve 
aprovações em datas distintas, assim, a análise da CEF foi realizada com base nos preços 
referenciais das tabelas então vigentes, o que por conseguinte gerou a variação de valores 
ora suscitadas pela CGU.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Conforme já relatado, esta CGU-R/GO extrapolou a análise realizada pela CAIXA, 
aumentando o quantitativo de itens analisados, de forma a verificar se a exigência disposta 
no art. 112 da Lei 12.017/2009 (LDO 2010), quanto à aceitabilidade dos preços máximos, 
havia sido atendida, verificando, ainda, as alegações da Prefeitura de Aparecida de Goiânia 
quanto à suposta vantagem no aproveitamento da licitação pretérita. Soma-se, ainda, o fato 
de que a determinação contida no art. 112, §5º, da Lei 12.017/2009 (LDO 2010), quanto à 
declaração expressa do autor das planilhas orçamentárias de compatibilidade dos 
quantitativos e dos custos com os quantitativos do projeto de engenharia e os custos do 
SINAPI, não havia sido atendida. Reafirma-se, então, que o fito de tal trabalho foi 
complementar a análise realizada pela CAIXA, não questionando, portanto, a metodologia 
(Princípio de Pareto) realizada pelo agente financeiro. Neste sentido, mesmo que a CAIXA 
não tenha realizado o comparativo em todos os itens da planilha orçamentária apresentada, 
reforça-se o fato de que a legislação supra mencionada deveria ter sido atendida. 
 
Em suas justificativas, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia encaminha planilha 
orçamentária informando ser o “sinapi correto”, entretanto, na análise realizada por esta 
CGU-R/GO, as composições SINAPI consideradas foram aquelas mencionados nos 
documentos emanados pela equipe técnica da CAIXA e devidamente autuados nos 
processos relativos aos Contratos de Repasse 328.195-88/2010, 334.734-27/2010, 335.937-
05/2010 e 375.384-62/2011, e que deveriam ter sido analisados de forma singular, pois os 
itens são os mesmos, oriundos da mesma licitação. 
 
Das alegações prestadas pela Prefeitura de Aparecida de Goiânia, depreende-se que a análise 
da CAIXA é suficiente e exauri os questionamentos apresentados por este órgão de controle 
interno, entretanto, mesmo sem considerar as limitações de atuação do agente financeiro, 
não há prejuízo quanto à avaliação por parte desta CGU-R/GO. 
 
Ressalta-se, ainda, que, conforme dispõe o §3º, art. 112, da Lei 12.017/2009, “somente em 
condições especiais, devidamente justificadas em relatório técnico circunstanciado, 
elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo órgão gestor dos recursos ou seu 
mandatário, poderão os respectivos custos unitários exceder limite fixado no caput e §1º 
daquele artigo, sem, ainda, prejuízo da avaliação dos órgãos de controle interno e externo”. 
Entretanto, as exigências de apresentação de detalhamento, no Projeto Básico, das 
composições de custos unitários e o de encargos sociais e do BDI (art. 7º, §2º, inciso II, da 
Lei 8.666/93 e Súmula/TCU nº 258) e de declaração expressa do autor das planilhas 
orçamentárias de compatibilidade dos quantitativos e dos custos com os quantitativos do 
projeto de engenharia e os custos do SINAPI (art. 112, §5º, da Lei 12.017/2009) não foram 
atendidas pela Prefeitura, o que tornou sem conhecimento e consequentemente sem 
justificativas os itens com custos acima do SINAPI, portanto não há o que se falar em 
“sinapi correto”. 
 
Com relação às alegações da Prefeitura de Aparecida de Goiânia de que “há que ser 
considerado o orçamento do contrato de repasse como um todo” e que “a CEF promoveu a 



 

 

análise dos preços dos planos de trabalhos de cada contrato de repasse em épocas distintas, 
o que pode ter ocasionado essa variação”, enfatizamos, primeiramente, que o art. 112 da 
Lei 12.017/2009 determina que “o custo global de obras e serviços contratados e 
executados com recursos dos orçamentos da União será obtido a partir de custos unitários 
de insumos ou serviços menores ou iguais à mediana de seus correspondentes no Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI”, portanto não 
procede a afirmação de que deve ser considerado o contrato de repasse como um todo, mas 
sim os custos unitários que devem ser menores que o correspondente ao SINAPI. Em 
relação à análise em épocas distintas pela CAIXA, enfatizamos que as análises levaram em 
conta a tabela SINAPI do mesmo mês/ano de referência da planilha orçamentária da 
licitação, e não a data de análise dos planos de trabalho, portanto não procede tal alegação. 
 
Com relação às justificativas prestadas pela CAIXA para aos itens 4.3.2, 4.4.2, 4.6.1, 4.7.2 e 
4.9.3, não se questiona a metodologia adotada, mas sim a ausência de unidade quando do 
comparativo com SINAPI, aprovando em outros contratos de repasses composições SINAPI 
em que os custos fossem mais baixos que o contrato de repasse em pauta. Releva-se o fato 
de que os itens de serviço são exatamente os mesmos, originários da mesma licitação 
(Concorrência n° 002/2010, firmado entre a Prefeitura de Aparecida de Goiânia e a Sobrado 
Construções), sendo aproveitada para a execução dos Contratos de Repasse 328.195-
88/2010, 334.734-27/2010, 335.937-05/2010 e 375.384-62/2011. 
 
Além disso, o Manual do Ministério das Cidades dispõe, no item 2.1.2.2, que, na análise 
realizada na documentação relativa ao processo licitatório, seja verificada a compatibilidade 
da planilha de preços e dos respectivos serviços descritos pelo vencedor com os preços e 
serviços correspondentes ao orçamento de referência aprovado pela CAIXA. Entretanto, a 
análise ateve-se somente ao extrato de serviços e quantitativos encaminhado pela prefeitura 
para o que seria executado no Contrato de Repasse em pauta, e não no orçamento base da 
planilha orçamentária da proposta vencedora da Concorrência nº 002/2010. Com isso, a 
CAIXA não analisou a planilha orçamentária em sua completude, mas tão somente um 
conjunto limitado de serviços, o que provocou a aleatoriedade na análise realizada pela 
instituição quando do comparativo com o SINAPI. 
 
Portanto, baseando-se no princípio da economicidade e considerando que os itens de serviço 
são exatamente os mesmos, originários de licitação aproveitada para a execução dos 
Contratos de Repasse 328.195-88/2010, 334.734-27/2010, 335.937-05/2010 e 375.384-
62/2011, mantem-se o sobrepreço apontado para os itens 4.3.2, 4.4.2, 4.6.1, 4.7.2 e 4.9.3. 
 
Com relação aos demais itens, mesmo que a metodologia adotada pela CAIXA não tenha 
abarcado os itens menos significativos, as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
estabelecem que, salvo razões devidamente justificadas em relatório técnico circunstanciado, 
não são aceitos preços acima daqueles constantes no SINAPI. Assim, entende-se que 
qualquer percentual de sobrepreço decorrente de extrapolações injustificadas de preços 
acima do SINAPI não deve ser admitido.  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Recommenda-se ao Ministério das Cidades instar a CAIXA a glosar o 
valor de R$ 344.608,50, referente ao superfatuamento por sobrepreço verificado na 
execução do Contrato de Repasse 328195-88/2010. 
 
Recomendação 2: Recomenda-se ao Ministério das Cidades que determine à CAIXA criar 
controles que garantam unidade na análise realizada por aquele agente financeiro, quando do 



 

 

comparativo com o SINAPI das planilhas orçamentárias de licitações aproveitadas em vários 
contratos de repasse. 
 
 
2.1.4. Aproveitamento de contrato preexistente, resultante de licitação pretérita ao 
Contrato de Repasse 328195-88/2010. 
 
Fato 
 
Após a análise do Processo CAIXA 2634.0328195-88/2010, referente ao Contrato de 
Repasse 328195-88/2010, 14/06/2010, verificamos que houve a aceitação de licitação 
pretérita para consecução do objeto pactuado sem o devido atendimento aos dispositivos 
previstos na Lei 8.666/1993, no art. 112 da Lei 12.017/2009 (LDO 2010) e no Manual de 
Instruções para Contratação e Execução dos Programas e Ações do Ministério das Cidades 
não inseridos no PAC - Exercício 2010. 
 
Ressaltamos que o Contrato 158/2010, originário do Processo Licitatório da Concorrência n° 
002/2010, de 08/01/2010, firmado entre a Prefeitura de Aparecida de Goiânia e a Sobrado 
Construções, já foi objeto de análise do Tribunal de Contas da União, mediante o Acórdão 
nº 4219/2014 – TCU – 2ª Câmara, reiterando que Município de Aparecida de Goiânia 
cumpra a determinação contida no subitem 9.3 do Acórdão 2.272/2011-Plenário, de 
10/08/2011, no sentido de que não utilize contratos decorrentes de licitações pretéritas para 
execução de serviços e de obras suportadas por instrumentos de repasse que venham a ser 
celebrados com a União. Entretanto, o próprio acordão afirma que, como o entendimento 
contido no Acórdão 2.272/2011-Plenário foi posterior à celebração do Contrato de Repasse 
em pauta, as determinações abarcariam apenas os futuros instrumentos celebrados com o 
município. 
 
Entretanto, esta CGU-R/GO traz a baila desconformidades à legislação vigente à época da 
celebração do Contrato de Repasse que inviabilizariam a aceitação da licitação pretérita, e 
que deveriam ter sido observados tanto pela CAIXA quanto pela Prefeitura de Aparecida de 
Goiânia. 
 
Primeiramente, ressalta-se que o Anexo 4 do Manual de Instruções para Contratação e 
Execução dos Programas e Ações do Ministério das Cidades não inseridos no PAC - 
Exercício 2010 dispõe que os editais de licitação para consecução do objeto previsto no 
Contrato de Repasse somente poderão ser publicados após a assinatura do respectivo 
Contrato e emissão do Laudo de Análise de Engenharia pela CAIXA, com o correspondente 
orçamento, e, apesar de trazer regras de aceitação para licitação realizada antes da assinatura 
do Contrato de Repasse, a utilização de licitação pretérita é exceção e não regra. Portanto, 
todas as condicionantes, inclusive o atendimento à legislação vigente, devem ser atendidas. 
Entendemos, todavia, que não houve cumprimento ao referido manual, citamos os seguintes 
pontos que merecem destaque: 
 
- O item “a.1” do Anexo 4 do Manual impõe a condição de que deve ficar demonstrado que 
a contratação é mais vantajosa para a Administração, se comparada com a realização de uma 
nova licitação. Entendemos que a realização de procedimento licitatório, no direito 
positivado, é a forma de se determinar a proposta mais vantajosa para a Administração, 
conforme dispõe o art. 3º da Lei 8.666/93, portanto a comparação entre os preços dos itens 
de serviço da planilha orçamentária e os preços constantes do SINAPI apenas reflete o 



 

 

parâmetro máximo para a aceitabilidade dos custos das obras, tendo por objetivo atender ao 
disposto no art. 112 da Lei 12.017/2009 (LDO 2010), não podendo ser utilizado para 
determinar a vantagem de uma contratação; 
 
- O art. 112, §5º, da Lei 12.017/2009 (LDO 2010), determina que deve constar do projeto 
básico a declaração expressa do autor das planilhas orçamentárias, quanto à compatibilidade 
dos quantitativos e dos custos constantes de referidas planilhas com os quantitativos do 
projeto de engenharia e os custos do SINAPI. Além de o projeto básico da Concorrência 
002/2010 realizada pelo Município de Aparecida de Goiânia não possuir a referida 
declaração, na análise realizada por esta CGU-R/GO e pela CAIXA estavam verificamos um 
superfaturamento por sobrepreço de R$ 344.608,50 relativo aos itens com valores acima dos 
custos do SINAPI, conforme item 2.1.3 deste Relatório; 
 
- Realização da licitação com previsão orçamentária insuficiente, conforme item 2.2.2 deste 
Relatório; 
 
- Utilização de licitação/contrato tipo “guarda-chuva”, conforme item 2.2.3 deste Relatório; 
 
- Restrição à competitividade do processo licitatório, conforme itens 2.2.4 e 2.2.5 deste 
Relatório; 
 
- Ausência de detalhamento do BDI, conforme item 2.2.6 deste Relatório; 
 
- Ausência do parcelamento do objeto, conforme item 2.2.7 deste Relatório; 
 
A CAIXA afirma que, na qualidade de mandatária da União, não detém legitimidade para 
fiscalizar as licitações processadas pelos entes beneficiários de recursos do OGU (fls. 53 a 
57 do Volume Principal I), entretanto, no item 2.1.2.2 do Manual de Instruções para 
Contratação e Execução dos Programas e Ações do Ministério das Cidades não inseridos no 
PAC - Exercício 2010, é atribuído àquele agente financeiro a análise da documentação 
relativa ao procedimento licitatório. Neste sentido, entende-se haver desacordo entre as 
atribuições e os entendimentos emanados, pois, caso a CAIXA não verifique a legalidade do 
procedimento licitatório, as condicionantes para a aceitação da licitação pretérita, contidas 
no Anexo 4 do Manual, não serão verificadas, tornando-as, consequentemente, inócuas. 
 
A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, em documento acostado às fls. 58 a 64 (Volume 
Principal I), de 21/02/2011, apresenta justificativas para a aceitação da licitação pretérita. 
Das justificativas apresentadas, destaca-se a alegação da vantagem obtida na Concorrência 
002/2010, informando que o orçamento prévio era de R$ 125.012.185,46 e que a proposta 
vencedora totalizou R$ 82.445.270,41. Ao contrário do que afirma a Prefeitura, conforme 
descrito no item 2.1.3 deste Relatório, a proposta vencedora já possuía itens de serviços 
acima do preço de referência adotado pela União, refutando, portanto, a alegação prestada. 
 
Pelo exposto, entende-se que a Concorrência n° 002/2010 não deveria ter sido aceita para a 
execução do objeto do Contrato de Repasse 328195-88/2010.  
##/Fato## 

 
Manifestação da Unidade Examinada 
 
A CAIXA, mediante o Ofício nº 965/2014/GIGOV/GO, de 04/11/2014, apresentou as 
seguintes justificativas: 



 

 

 
“Observa-se no anexo 4 do ‘Manual de Instruções para Contratação e Execução dos 
Programas e Ações do Ministério das Cidades não inseridos no PAC - Exercício 2010’ que 
o gestor estabelece que a utilização de licitação pretérita só pode ser admitida se ficar 
comprovado que a contratação é mais vantajosa para a Administração, quando comparada 
com a realização de nova licitação. O proponente apresentou justificativa em que afirmava 
existir esta vantagem. Entendemos que a avaliação da existência desta vantagem ou não, 
considerando a ausência de critérios objetivos estabelecidos pelo gestor dos recursos, 
somente pode ser feita pelo próprio município, não sendo possível 
nenhum tipo de verificação pela Caixa. 
 
O normativo AE099 versão 005 traz o seguinte texto: 
 
4.5.3 A verificação dos aspectos legais em relação aos procedimentos licitatórios extrapola 
a competência da CAIXA enquanto instituição, financeira, nos termos do Decreto-Lei n 
759/1969 para realizar atividades de controle não previstas em seu Estatuto. 
 
Por sua vez, o Manual do Ministério das Cidades traz em seu item 2.1.2.2, citado no oficio 
da CGU, o seguinte texto, referente às atribuições da Caixa: 
 
e) analisar a documentação relativa ao processo licitatório, observando a adequada 
publicidade, compatibilidade da planilha de preços e dos respectivos serviços descritos pelo 
vencedor com os preços e serviços correspondentes ao orçamento de referência aprovado 
pela CAIXA, correto enquadramento do objeto do Contrato de Repasse com o 
efetivamente licitado, sua adjudicação e homologação, fazendo anexar ao processo de 
contratação manifestação expressa de advogado não participante do processo licitatório 
atestando o atendimento às exigências da Lei n° 8.666, de 1993, à regularidade 
procedimental, ao enquadramento da modalidade do processo licitatório e demais 
orientações constantes no anexo 3 deste Manual; 
 
Note-se que o texto do item 2.1.2.2 do Manual cita e limita as atribuições concernentes à 
Caixa, dentro da análise de documentos da licitação. Todas estas verificações foram feitas, 
ou seja, observou-se a adequada publicidade, a compatibilidade entre a planilha licitada e 
o objeto contratado com a Caixa, o enquadramento e a declaração de advogado sobre o 
atendimento à Lei 8.666/1993. Não cabe à Caixa nenhuma outra verificação, pois como 
exposto no texto do normativo AE 099 versão 005 (copiado acima), qualquer outra análise 
extrapolaria sua competência. 
 
Corroborando este entendimento, pode-se observar que o título do anexo 4 do Manual 
citado é ‘Orientações a serem observadas pelos licitantes’. Tendo em vista que este Manual 
se destina tanto à Caixa quanto aos municípios, e serve para orientar os procedimentos de 
ambos, não consideramos que todas as orientações nele contidas devam ser verificadas pela 
Caixa, mas somente as que estão contidas em suas atribuições.” 
 
A Prefeitura de Goiânia, mediante o Ofício não numerado, de 12/11/2014, encaminhado a 
esta CGU-R/GO, em 13/11/2014, apresentou as seguintes justificativas: 
 
“Quanto a esta alegação cabe asseverar que o TCU através do Acórdão n. 4219/2014 – 2ª 
Câmara, em análise ao contrato 158/2010 solicitou que fosse cumprido o subitem 9.3 do 
Acórdão 2.272/201 l-Plenário, de 10/08/2011, todavia tal determinação foi posterior à 



 

 

assinatura do contrato que já havia sido firmado, sendo que o que tivesse sido assinado e 
iniciado a execução era para ser concluído, evitando-se danos ao erário. 
 
Logo, diante da decisão da Corte de Contas não houve qualquer sanção quanto ao fato 
alegado pela CGU, assim, não há que se falar em irregularidade ou vícios no procedimento. 
 
Cabe aduzir ainda que este contrato não se trata de contrato guarda-chuva, pelo contrário 
existe delimitação de objeto e valor de contrato. De outro modo o entendimento aplicado 
por i. CGU distancia do que já restou decidido pelas Cortes de Contas quanto à legalidade 
dos atos praticados. 
 
Na interpretação da norma, não pode confundir a necessidade de se licitar para se fazer 
uso de verbas públicas com a alocação de recursos em contratos já licitados. Veja que para 
a licitação deverão estar garantidos os recursos para as obras que serão executadas no ano 
em curso. Enquanto que os repasses deverão ser alocados em contratos existentes à medida 
que esses recursos complementam as verbas contratadas até o valor do contrato. 
 
No caso em questão não houve qualquer descumprimento ao Manual de Instruções do 
Ministério das Cidades, haja vista que houve autorização tanto da consultoria jurídica 
Ministério Cidades quanto da CEF para aprovação de utilização de contrato de repasse ao 
contrato já licitado. 
 
Obtempere-se no contrato de prestação de serviços em voga havia previsão expressa da 
possibilidade de captação de recursos da União para a complementação das obras 
licitadas, estando o mesmo em plena vigência quando da inserção dos recursos da União 
para as obras e serviços de Infraestrutura urbana. 
 
Não há que se falar em ferimento ao princípio da competitividade, posto que foram várias 
empresas habilitadas para a sessão de abertura de propostas de preços, vencendo a 
empresa que apresentou o menor preço de acordo com as tabelas vigentes na época. 
 
Assim, a quantidades de licitantes habilitadas já demonstra sem sombra de dúvida que não 
houve exigências excessivas ou discriminatórias, foi garantido o Princípio da Isonomia e 
selecionada a proposta mais vantajosa para administração. 
 
Vale acrescentar que para a assinatura do Contrato de Repasse ora vergastado houve 
demonstração por este Município através de nota técnica da identidade do objeto; 
inviabilidade técnica e econômica do parcelamento; ganhos com economia de escala e 
verificação da competividade da licitação, o que justificava o aproveitamento do contrato já 
firmado, detentores de comprovadas vantagens, o que foi referendado pela CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL E MINISTÉRIO DAS CIDADES. 
 
Diferentemente do que foi alegado, não se trata de ausência de parcelamento de objeto, vez 
que foi uma licitação de um conjunto de obras tecnicamente semelhantes, correlatas, 
interdependentes, no mesmo procedimento, atendo o objetivo fundamental de obter a 
proposta mais vantajosa com a diminuição de custos das obras. 
 
Com efeito, a conveniência da eventual divisão em parcelas de qualquer obra ou serviço 
nos termos do §1º do art. 23 da Lei n. 8.666/93, não pode desconsiderar dois elementos 
fundamentais: a) o disposto no parágrafo único do art. 8° da lei de licitações; b) o aumento 



 

 

do custo das obras e os efeitos da economia de escala na contratação conjunta de obras 
similares, interdependentes ou escalonadas dentro do mesmo complexo operacional.  
 
O citado art. 8° da LL dispõe que a ‘execução das obras e dos serviços deve programar-se, 
sempre, em sua totalidade, previstos seus custos atual e final e considerados os prazos de 
sua execução’; esclarecendo no seu parágrafo único que ‘É proibido o retardamento 
imotivado da execução de obra ou serviço, ou de suas parcelas, se existente previsão 
orçamentária para sua execução total, salvo insuficiência financeira ou comprovado motivo 
de ordem técnica, justificados em despacho circunstanciado da autoridade a que se refere o 
art. 26 desta Lei’, ou seja, resta evidenciado que o fracionamento não pode ser realizado 
em detrimento das exigências de rapidez e economicidade da execução das obras. 
 
No presente caso, as alegações se apresentam inteiramente inconsentâneas com o interesse 
público, tendo em vista que a população beneficiada necessita das obras e serviços com 
urgência, sendo impositiva à Administração licitante a busca da alternativa mais rápida, 
eficiente e que não importe em elevação de custos, como é a contratação conjunto do 
complexo comum de obras e serviços licitados. 
 
Buscou o atendimento ao princípio da competividade, amplamente acolhido no edital, deve 
ser adequado à aplicação de outros princípios jurídicos igualmente importantes, tais como 
o da razoabilidade, da proporcionalidade, da impessoalidade, que recomendam a inclusão, 
nas regras do edital, da alternativa de menor custo e mais vantajosa para o interesse 
público, especialmente quanto à economia de escala prevista mencionada no §1º, in fine, do 
art. 23 da Lei 8.666/93. 
 
Bem como, ocorrer que a Administração Municipal optou pela otimização do 
gerenciamento da execução do empreendimento, que foi planejado como um todo. 
 
A execução da totalidade do empreendimento conduz a algumas vantagens substanciais, 
quais sejam: otimização do gerenciamento da sua execução bem como a otimização da 
própria execução em si. 
 
Efetivamente, o gerenciamento da obra realizada por uma empresa se traduz em vantagens 
incontestáveis: maior nível de controle pela Administração na execução das obras e 
serviços, maior concatenação entre as diferentes fases do empreendimento, maior facilidade 
no cumprimento do cronograma preestabelecido e na observância dos prazos, concentração 
da responsabilidade pela execução do empreendimento em uma só pessoa, concentração da 
garantia dos resultados. 
 
Em síntese, a otimização do gerenciamento da execução do empreendimento implica 
concentrar a responsabilidade pela execução em uma só pessoa de modo a maximizar o 
controle sobre a execução do objeto licitado, com evidente ganho de eficiência e de 
transparência na condição da obra pública. Trata-se, indubitavelmente, da melhor 
alternativa para a satisfação do interesse público. 
 
Inexiste, portanto qualquer ilegalidade na opção eleita pelo edital, ditada pelo interesse 
público, dentro do que permite e recomenda a Lei n. 8.666/93 à Administração Pública, na 
escolha da proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse, objetivo primordial da 
concorrência, de extrema relevância para o Município de Aparecida. 
 



 

 

Assim, o contrato de repasse foi utilizado dentro dos preceitos legais e executado em 
harmonia com as decisões e autorizações dos órgãos gestores de acordo com o aporte de 
verbas públicas obtidas junto ao Governo Federal.”   
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

 
Análise do Controle Interno 
 
Nas justificativas encaminhadas pela Prefeitura de Aparecida de Goiânia, aquele município, 
trazendo a lume o Acordão nº 4219/2014 – TCU – 2ª Câmara citado por esta CGU-R/GO, 
alega que “não há que se falar em irregularidade ou vícios no procedimento”. Entretanto, 
ao contrário do que afirma o Gestor municipal, aquele Tribunal asseverou que a realização 
da Concorrência 002/2010 ocorreu sem previsão orçamentária suficiente, e, ainda, que o 
objeto não estava claramente definido, contrariando o disposto no art. 7º, §2º, inciso III, da 
Lei 8.666/93, e a jurisprudência do Tribunal (Acórdão 74/2009-2ª Câmara, subitem 1.5.1, e 
Acórdão 2099/2011-Plenário, subitem 9.1.1). Mesmo assim, faz-se mister ressaltar que 
Contrato de Repasse 375.384-62/2011, que também fez uso da Concorrência 002/2010, foi 
celebrado após a publicação do Acórdão 2272/2011- TCU-Plenário, citado no Acordão nº 
4219/2014 – TCU–2ª Câmara.  
 
Pela justificativa prestada pelo município, depreende-se que o fato de a Corte de Contas não 
ter aplicado nenhuma sanção ao município exauri as irregularidades apontadas neste 
Relatório. Entretanto, no próprio o acórdão supramencionado, afirma-se que aquela 
municipalidade, tradicionalmente, celebra contratos sem a previsão orçamentária específica, 
citando, inclusive, o Relatório de Fiscalização 1381, de 12/05/2009, desta CGU. Conclui-se, 
portanto, que aquele município vem adotando as mesmas práticas, à revelia das 
recomendações emanadas pelos órgãos de controle. Ressalta-se, ainda, que os contratos de 
repasse firmados pelo município (Contratos de Repasse 328.195-88/2010, 334.734-27/2010, 
335.937-05/2010 e 375.384-62/2011) e que utilizaram a Concorrência 002/2010 foram todos 
celebrados após os entendimentos emanados por esta CGU. 
 
Com relação à alegação de que não se trata de um contrato guarda-chuva, ressalta-se que o 
que comumente caracteriza um contrato ou uma licitação "guarda-chuva" é a ausência de 
definição clara do seu objeto - fato este já reconhecido, inclusive, pelo Acórdão nº 
4219/2014 – TCU – 2ª Câmara - ou a sua abrangência além dos limites da razoabilidade ou, 
ainda, a sua utilização indevida. No caso sob análise, na argumentação de que havia 
delimitação do objeto, verifica-se que, já na assinatura do 1º Termo Aditivo, o município 
realizou supressões e acréscimos que superaram o limite de 25% estabelecido no art. 65, §1º, 
da Lei 8.666/1993, totalizando 82,05%. Naquele Termo Aditivo foram incluídas obras de 
infra-estrutura urbana em bairros não previstos originalmente no Edital da Licitação, 
alterando o objeto contratado de forma a abarcar os contratos de repasse que foram firmados 
após a realização do certame. Neste caso, não se tratou de simples alteração do local das 
obras, posto que a inclusão desses novos bairros implicou, também, alteração dos 
quantitativos de serviço inicialmente contratados. Não bastaria, também, que o objeto e o 
valor da Concorrência 002/2010 tivessem sido delimitados para que a contratação não fosse 
taxada de "guarda-chuva", seria necessário respeitar essa delimitação. Ao não fazê-lo, 
permitindo que a cada necessidade sejam incluídos novos bairros e alterados os quantitativos 
originalmente contratados, tem-se caracterizado a utilização indevida da contratação 
realizada, transformando-a em "guarda-chuva". 
 
Outro aspecto a ser analisado é a questão da necessidade de existência de previsão 
orçamentária prévia para a realização das obras contratadas. A alegação de que "não se pode 



 

 

confundir a necessidade de se licitar para se fazer uso de verbas públicas com a alocação 
de recursos em contratos já licitados" não se aplica ao caso concreto, pois, antes de a 
CAIXA emitir o Laudo de Análise de Engenharia – LAE, os recursos ainda não haviam sido 
asseverados para a execução do objeto pleiteado. Desta forma, caso aquele documento 
opinasse pela inviabilidade do empreendimento, ter-se-ia uma licitação desnecessária, 
entretanto, como prática adotada pela prefeitura, tem-se o contrato aditivado, a revelia do 
art. 65, §1º, da Lei 8.666/1993, para adaptar-se aos recursos federais obtidos. 
 
Com relação à restrição à competitividade, a Prefeitura afirma que foram várias as empresas 
que participaram da licitação e que, portanto, não teria havido tal restrição. Em verdade, 
cinco empresas tiveram suas propostas analisadas pela Comissão de Licitação. Diante dos 
tipos de obras licitadas, da ausência de complexidade técnica relevante para a sua execução 
e tendo em vista que obras de infraestrutura urbana (pavimentação e drenagem) são 
realizadas, diariamente, por centenas de empresas no país, entende-se que a apresentação de 
propostas por apenas cinco empresas não pode ser considerado argumento para refutar a 
restrição à competitividade. Além disso, é certo que o parcelamento de objeto divisível pode 
ampliar o universo de fornecedores. 
 
A alegada semelhança da natureza das obras e sua interdependência técnica, embora 
teoricamente possa ser possível, no caso sob análise, não se verificou na prática, já que não 
trouxe influência técnica significativa na sua execução. Fato este, já previsível antes mesmo 
da execução das obras licitadas. A própria execução das diversas obras contempladas na 
licitação foram realizadas obedecendo a projetos e cronogramas de execução que não 
indicam que a alegada interdependência técnica fosse um fator limitante à divisão do 
conjunto de obras em itens (por bairros ou por projetos, por exemplo). No caso em pauta, a 
divisão da contratação da obra em itens não comprometeria a sua satisfatória execução e a 
integridade do seu conjunto, pelo contrário, além de ser considerada viável, seria necessária, 
tendo em vista a própria obtenção do recurso federal para a consecução. 
 
Não há no processo da licitação apresentado pela Prefeitura, nem nas justificativas agora 
apresentadas, argumentação técnica circunstanciada que pudesse ser diretamente aplicada ao 
caso concreto sob análise. Assim, não há parecer técnico específico dando conta da 
interdependência das obras nos diversos bairros contemplados na licitação, ou mesmo sobre 
a necessidade de se obedecer a uma sequência determinada na execução das obras e que 
demonstrasse a vantagem de execução por uma única empresa. 
 
Diante do exposto, a justificativa para a opção por licitar globalmente dezenas de obras 
distintas e independentes entre si baseada na semelhança da natureza das obras e em uma 
teórica interdependência técnica, não comprovada no caso concreto, não pode ser acatada. 
Também as alegações de que a não divisão do conjunto de obras em itens teria trazido 
economia de escala para a contratação não é embasada por documentação circunstanciada e 
específica para o conjunto de obras licitado, nem no processo licitatório e nem nas 
justificativas ora analisadas. 
 
Se a simples argumentação de benefícios decorrentes da economia de escala, da otimização 
do gerenciamento da execução do empreendimento e da urgência em ofertar para a 
população obras e serviços de infraestrutura urbana fossem suficientes para motivar a opção 
de não subdividir o objeto licitado, a prática mais usual e comumente aceita deveria ser a de 
que todas as obras das prefeituras fossem licitadas em um único certame, o que, obviamente, 
não é a prática usual e não é esse o espírito embutido na legislação. No caso sob análise, a 



 

 

opção feita, caso realmente embasada nas argumentações apresentadas, deveria ter sido 
formalmente justificada com base em dados técnicos e econômicos reais.  
 
Quanto à alegação, pela Prefeitura, de que os atos praticados foram referendados pela 
CAIXA e pelo Ministério das Cidades, consideramos improcedentes, principalmente porque 
nenhuma daqueles entes realiza a análise da legalidade da licitação de seus convenentes, 
inclusive a CAIXA informou que não realizada nenhum tipo de verificação, atentando-se 
apenas a mera declaração do gestor municipal. 
 
Com relação às justificativas prestadas pela CAIXA, verifica-se que o conjunto de 
atribuições compelidas àquele agente financeiro não abarca as exigências do Ministério das 
Cidades para a aceitação da licitação pretérita. Inclusive, o item “2.2c” (Cláusula Segunda – 
Das Obrigações das Partes) do Contrato 21/2011, de 18/10/2011, que estabelece a prestação 
de serviços de operacionalização, pela CAIXA, dos Programas e das Ações geridos por 
aquele Ministério, compreendendo as transferências voluntárias, estabelece exatamente o 
que está disposto no item 2.1.2.2 do Manual do Ministério das Cidades. Reforçando, 
portanto, o entendimento, desta CGU-R/GO, de que as condicionantes para a aceitação da 
licitação pretérita, em face à verificação do procedimento licitatório, são inócuas, não 
gerando qualquer efeito, pois, efetivamente, não são verificadas. 
 
Outrossim, no que tange à utilização de licitações pretéritas, entende-se que tal aceitação, 
pelos entes da União, ofende o disposto no art. 7º, § 2º, inciso III, da Lei nº 8.666/93, que 
condiciona a abertura dos procedimentos licitatórios à existência de “previsão de recursos 
orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras e serviços 
a serem executados no exercício financeiro em curso”. Portanto, antes de a assinatura do 
Contrato de Repasse e de a CAIXA verificar a compatibilidade e a suficiência da 
documentação técnica apresentada, mediante a emissão do Laudo de Análise de Engenharia 
– LAE, os recursos ainda não foram asseverados para a execução do objeto pleiteado. 
 
Por fim, reforça-se o fato de que esta CGU emitiu o Relatório de Fiscalização 1381, de 
12/05/2009, onde apontou as mesmas irregularidades na execução de contratos de repasse 
firmados entre Prefeitura de Aparecida de Goiânia e o Ministério das Cidades para execução 
de obras de infraestrutura urbana, situação em que emanou recomendações tanto para a 
CAIXA quanto para o Ministério das Cidades, entretanto as mesmas não foram atendidas.  
##/AnaliseControleInterno## 

 
Recomendações: 
Recomendação 1: Recomenda-se ao Ministério das Cidades que determine à CAIXA 
estabelecer dispositivos nos manuais de operacionalização dos Programas e das Ações 
geridos por este Ministério que vetem a aceitação de licitações pretéritas, por ofender o 
disposto no art. 7º, § 2º, inciso III, da Lei nº 8.666/93, e o disposto no artigo 35 da Portaria 
Interministerial CGU/MF/MP nº 507/2011 que estabelece, para os editais de licitação, que 
para a consecução do objeto conveniado somente poderão ser publicados após a assinatura 
do respectivo convênio e aprovação do projeto técnico pelo concedente. 
 
Recomendação 2: Recomenda-se ao Ministério das Cidades que abstenha-se de liberar 
recursos federais em futuros contratos de repasse que venham a ser celebrados com 
Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia/GO e que utilizem o Contrato 158/2010 
oriundo da Concorrência 002/2010. 
 
 



 

 

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. Formalização da Concorrência 002/2010 realizada pela Prefeitura de Aparecida 
de Goiânia/GO. 
 
Fato 
 
Na data de 14/12/2009, o Secretário de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Aparecida 
de Goiânia encaminhou ao Prefeito o Ofício nº 1.263/2009, com pedido para instaurar 
processo licitatório com vistas à obra de pavimentação de ruas e restauração de pavimento 
em outros logradouros da cidade. No texto do documento constou que os custos da 
contratação seriam provenientes de Recursos Federais e do Tesouro Municipal, sem 
discriminar o convênio/contrato de  repasse com a União, o que foi feito após a licitação e 
assinatura do contrato. Anexo ao pedido foi apresentado o projeto básico, o qual, entre 
outros itens definia os bairros, ruas e o tipo de revestimento, conforme quadros 1 e 2, a 
seguir: 

Quadro 1 - Pavimentação 

Nº Bairro/Setor Logradouro 

01 Jardim Riviera Rua Dom Fernando Gomes dos Santos, Avenida Alfredo Nasser, 
Rua Alberto Pasqualine, Rua R.F. Ferrari, Avenida Deputado 
Wilmar Guimarães, Rua Glauber Rocha, Rua José Leão de 
Souza, Rua Nova York, Rua Rio de Janeiro, Rua Londres, Rua 
Paris, Rua Sem Nome, Rua Legenda, Avenida Pedro Ludovico 
Teixeira, Rua Teotonio Vilela, Rua Carlos Alberto Vanderley, 
Rua D. Pedro I, Rua Jornalista Otoniel Cunha, Rua Juscelino 
Kubistchek, Rua João Bento, Rua Machado de Assis, Rua Maria 
Guimarães, Rua Luiz Camilo, Avenida Dickson Guimarães, Rua 
D. Pedro II, Rua Carlos Lacerda, Rua Colombo Baiochi. 

02 Village Garavelo I Rua Gamone, Rua Lorraina, Rua Jules Dupré, Rua K-11, Rua 
Paris, Travessa 03, Rua Cannes, Rua La Rochelle, Travessa 02, 
Rua Luis Antonio Garavelo, Rua Osmam Garavelo, Rua La 
Maria, Rua Pigalle, Rua Flamboyant, Rua Vilaine, Rua Landes 

03 Village Garavelo II Travessa Besançon, Travessa Napole 

04 Parque Trindade Rua Dom Emanuel Gomes de Oliveira, Avenida Dom Abel 
Ribeiro Camelo, Rua Idelfonso Dultra Alvim, Rua Dom Antônio 



 

 

Ribeiro Oliveira, Rua Oliveira Leitão, Rua Antônio Teodoro 
Silva Neiva, Rua Emanuel Augusto, Rua Emanuel Augusto, Rua 
Vicente Falconi, Rua Percival Rabelo, Rua Albuquerque, Rua 
José Maria Duarte, Rua Renato Fiacadore, Rua Benedito Rocha, 
Rua  João A. Dos Santos, Rua Luis Tomazzi, Rua Ildo Cassimiro, 
Rua Raimundo R.  Sena, Rua Roberto Hamerotti, Rua José Lobo 
Filho, Rua Wely Marotti, Rua João de L. Climaco, Avenida 
Liberdade,  

05 Jardim Tropical Rua 109 A, Rua 109, Rua 110, Rua Sem Nome, Rua 111, Rua 
112, Alameda Floresta, Rua 113, Rua 114, Rua 115, Rua 116, 
Rua 117, Rua 118, Alameda Bicudo, Rua 119, Rua 120, Rua 121, 
Rua 122, Rua 123, Rua 123B, Rua 123A, Rua 126, Rua 127, Rua 
128, Rua 129, Avenida Tropical, Avenida Boa Esperança. 

06 Loteamento Nova Olinda Rua Riachuelo, Rua Liberdade, Rua das Palmeiras, Rua Conde 
dos Arcos, Rua das Laranjeiras, Avenida Ipiranga, Avenida 
Imperial, Rua do Progresso, Rua Veneza, Avenida 15 de 
Novembro.  

07 Setor Marista Sul Avenida C, Rua 2, Rua 4, Rua 6, Rua 8, Rua 10, Rua 12, Rua 14, 
Rua 16, Rua 18, Rua 20, Rua 21, Rua 22, Rua 23, Rua 24, Rua 
23, Rua 26, Rua 28, Rua 30, Rua 32, Rua 34, Avenida B, Rua 34 
A-03, Rua A- 2, Rua 34A-01, Rua 34 A, Avenida C. 

08 Jardim Cristalino Rua Dom Barbosa, Avenida Joaquim Barbosa, Rua Guarujá, 
Avenida Oeste, Rua Guarani, Rua Paraná, Rua Londrina, Rua 
Diamantina,  

09 Parque Floresta Rua das Patativas, Rua Siriemas, Alameda dos Patos, Rua das 
Juruvas, Rua dos Papagaios, Alameda dos Cisnes, Rua dos 
Gansos, Rua dos Gaviões, Rua dos Curiós, Rua das Mainás, 
Alameda dos Cisnes. 

10 Loteamento Expansul Avenida Dr. Joaquim Craveiro de As, Rua das Alfazemas, Rua 
dos Cactos, Rua das Gardenias, Rua das Violetas, Rua das 
Tulipas, Rua dos Gerânios, Rua das Carmélias, Rua dos Jasmins, 
Rua dos Girassóis, Rua das Hortensias, Rua das Margaridas, 
Avenida Coronel, Augusto de Bastos, Rua das Verbenias, Rua dos 
Alecrins, Rua das Avencas, Rua Crisântemos, Avenida Dr. 
Ignácio Xavier da Silva, Rua Aster, Avenida Caiapós, Rua 
Uirapuru. 

11 Residencial Caraíbas Rua das Castanheiras, Rua Flamboyant, Rua Pau Brasil, Rua das 
Paineiras, Rua Vinhatico, Rua dos Pequizeiros, Rua das 
Gameleiras, Avenida Domitila Lobo, Rua do Angico, Rua 
Sucupira, Rua Alecrim, Rua Manguba, Rua Espatódia, Rua Dr. 
Valdomiro Cruz, Avenida Palmeiras, Rua Jacarandá, Rua das 
Arobiras, Rua das Acácias, Rua Buriti, Rua das Oliveiras, Rua 
Jatobá. 

12 Setor Campos Elísios Rua Buenos Aires, Rua Cannes, Rua Granoble, Viela sem Nome, 
Rua La Rochelle, Rua Tarascon, Rua Marselha, Rua Provença, 
Avenida R-9, Rua Bretanha, Rua Bastilha, Rua Taurus, Rua 
Verdon, Rua Bordeaux, Rua Monte Carlo, Rua Toulouse,  

13 Setor Veiga Jardim II Alameda Dona Rosalinda Melo Veiga, Rua Lédio Sócrates de 
Amorim, Rua Antenor C. De Barros, Rua Edilberto da Veiga 
Jardim, Rua Bruno Cruvinel Brandão, Rua Miguel Carneiro, 
Avenida Olavo Costa Campos, Rua Major Manoel Augusto Silva 
Brandão, Rua Eugenio da Veiga Jardim, Rua Professor Alfredo 
F. de Castro 



 

 

14 Setor Veiga Jardim III Avenida Major Manoel 1, Avenida Major Manoel , Rua Jales 
Guedes Coelho, Rua Coronel Getúlio Artiaga, Avenida Veiga 
Valle, Rua Dona Isolina A. Veiga, Rua Mardônio de Faria Castro, 
Rua Dr. João Teixeira Álvares Júnior. 

15 Setor Veiga Jardim IV Rua Ascânio de Paula, Rua Dona Sinhá Larvas, Rua Dona Rose 
Amélia Sócrates, Rua Dr. Antônio Manuel de Oliveira, Rua Dr. 
Alcino de Amorim, Rua Joaquim Magalhães de Arruda, Rua 
Desembargador Elandi de Amorim,  

16 Setor Aeroporto Sul 2ª Avenida, Rua 200, Rua 202, Rua 204, Rua 206, Rua 208, Rua 
210, Rua 212, Rua André Fernandes P. Lemos, Rua Suiça, Rua 
Suécia, Rua Campos de Jordão, Rua Sem Nome, Rua Luiza 
Helou, Rua Daes Bady Helou, Rua  201, Rua Portugal, 3ª 
Avenida, Rua Moscou, Rua Buenos Aires, Rua Nigéria, Rua 212, 
Avenida A, Rua Alaska, Rua Beirute, Rua 214, 5ª Avenida, Rua 
208, Rua 209, Rua 206, Rua 211, Rua 204, Rua 202, Rua 207, 
Rua Santa Teresinha,  

17 Parque das Nações Rua Nova Valença,  Alameda Lourenço Marques, Avenida 
Buenos Aires, Rua Montevideu, Rua Nova Delli, Rua Montreal. 

18 Setor Serra Dourada Rua Costa e Silva, Rua J.A. Neddermeyer, Rua Pedro, Rua 
Manoel, Rua Rodolfo, Rua Rita Izabel, Avenida Central, Rua 
Calixto, Moreira, Rua Dr. Manso Pereira ou Avenida Goiás, Rua 
Iracema, Rua dos Andrades, Rua Tomaz Lobo, Rua Arivestino 
Jonas Dias, Avenida Imortal Bernardo, Rua Santo Antônio, 
Avenida Junqueiro Polis, Rua da Glória, Rua Vicente, Rua 
Ipacaran, Rua Ipiranga, Rua Copacabana, Avenida das Nações, 
Rua Dr. Adail Santana Cruz, Rua Gabriel Junqueira, Rua Alípio 
Junqueira, Rua Hélio Siqueira, Rua Vereador Altamiro Santana, 
Rua Vereador Alberto Batista,  Rua Vereda, Rua Silvestre 
Gouveia, Rua Dr. Colombino de Bastos,  

19 Morada dos Pássaros Rua dos Curiós, Rua P, Rua dos Faisãos, Rua das Gaivotas, Rua 
P, Rua das Garças, Rua das Juritis, Rua dos Mainás, Alameda dos 
Cisnes, Rua dos Macucos, Rua dos Guriatãs. 

 

Quadro 2 - Recapeamento 

Nº Bairro/Setor Logradouro 

01 Chácara Marivânia Rua Sergipe 

02 Avenida São João 

03 Conjunto Cruzeiro do Sul Rua Canavial. 

04 Jardim Nova Era Avenida Barão do Rio Branco, Rua Dom Pedro II, Rua José 
Bonifácio, Rua Pires do Rio, Rua Felipe Camarão, Avenida Nora 
Era, Rua Gonçalves Dias. 

05 Mansões Paraíso Avenida J-2 

06 Parque Veiga Jardim Avenida Diamante. 

07 Setor Conde dos Arcos  



 

 

08 Setor Garavelo Rua 27-C, Rua 23-C, Rua 26-C, Avenida da Igualdade, Rua 25-C, 
Rua 24-C, Avenida Democratas, Rua 1-D, Rua 2-D, Rua 4-D, Rua 
5-D, Rua 6-D, Rua 7-D, Avenida República, Rua 8-D, Rua 9-D, 
Rua 10-D, Rua 11-D, Avenida Duque de Caxias, Rua 12-D, Rua 
13-D, Rua 14-D, Rua 15-D, Rua 17-D. 

09 Vila Brasília Rua Jussara, Rua Oiapoque, Rua Anhangá, Rua Pindorama, Rua 
Solimões, Rua Tupinambás, Rua Javaí, Rua Minuanos, Rua 
Guaporé, Rua Apiacas, Rua Oiapoque, Rua Capibaribe, Rua 
Tapajós 

10 Avenida Rio Verde 

11 Bairro Independência Rua 1, Rua 4, Rua Estibinita. 

12 Bairro Cardoso Rua 8, Rua 34, Avenida Pimeira Radial. 

13 Centro Avenida Dom Abel Ribeiro, Rua Padre José Q. Leopoldo, Rua 
Antônio Barbosa S., Rua José Cândido de Queiroz, Rua 11 de 
Maio, Rua Nossa Senhora Auxiliadora, Rua São Bento, Rua Abrão 
L. De Carvalho, Rua João Batista de Toledo, Rua São Domingos,  

14 Chácara São Pedro Avenida W6 

15 Cidade Livre Rua Icaraí, Rua 1ª de Maio, Rua do Trabalho, Rua América,  

16 Cidade Satélite São Luiz Avenida Monteiro Lobato, Avenida Euclides da Cunha, Rua 
Ceica,Rua Maria Geralda, Rua José Gabriel de Medeiros, Rua das 
Limeiras 

17 Cidade Vera Cruz Rua H 58, Rua H 57, Rua H 56, Rua H 55, Rua H 59, Avenida V-4,  
Rua H 60,  Rua H 61,  Rua H 62,  Rua H 53,  Rua H 54, Rua Dona 
Josefina Ludovico de Almeida,  

18 Colina Azul Avenida Flamingo. 

19 Conjunto Mabel Rua Mabel. 

20 Goiânia Park Sul Avenida da Luz 

21  Jardim Alto Paraíso Avenida Nossa Senhora da Aparecida.  

22 Jardim Bela Vista Rua Dona Josefina, Rua 38,  

23 Jardim Belo Horizoante Rua Brasília, Avenida Argentina, Rua Vitória, Rua Uberaba, 
Avenida Brasil, Rua Porto Alegre, Rua Niterói, Rua Manaus, Rua 
Recife, Rua Brasília. 

24 Jardim Bonança Rua 24. 

25 Jardim Cristal Rua Cuiabá. 

26 Jardim Helvécia Rua Araxá, Rua Coemitanga, Rua Monte Carmelo, Rua Jassyata, 
Rua X-17, Avenida Guyraupia. 



 

 

27 Jardim Mont Serrat Avenida Delveux Vieira Prudente 

28 Jardim Progresso Avenida Bela Vista, Rua 2, Rua  4, Rua 28, Rua Santo André, Rua 
Olímpia, Rua 3, Rua 6-A, Rua Regina Maria e Avenida Otoniel da 
Cunha. 

29 Jardim Rosa do Sul Rua das Américas. 

30 Jardim Santo André Avenida Adalberto Ferreira,  

31 Jardim Tiradentes Avenida 8 

32 Jardim Tropical Avenida Lago dos Patos, Avenida Tropical, Avenida da Luz, 
Avenida Tropical, Avenida José Lopes Rodrigues,  

33 Papilon Park Avenida J-2, Rua J-16, Rua L-8, Avenida w-1,  

34 Parque das Nações Viela P, Rua Curitiba, Rua Brasília, Viela G, Viela D, Viela D, 
Viela B, Viela A, Avenida Porto Rico, Viela E, Rua Recife, Avenida 
Canárias, Viela C. 

35 Parque Trindade I Alameda Wilton Pinheiro, Rua Irmã Angélica. 

36 Parque Santa Cecília Rua 4, Rua 5. 

37 Pontal Sul Rua Estibinita. 

38 Setor Araguaia Rua 8, Rua 7, Avenida B, Rua 4, Rua São Bernardo, Rua São 
Benedito, Rua 11 de Maio,  

39 Residencial Serra das Brisas Rua das Ametistas 

40 Residencial Santa Luzia Avenida W7. 

41 Vila Alzira Rua Araruama, Avenida Mangueira 

42 Vila Maria Rua Wilton Pinheiro de Lima, Avenida Odorico Neri 

43 Vila Souza  Rua São José, Rua da Consolação, Rua Santa Terezinha, Avenida 
Nossa Senhora da Aparecida 

44 Vila Sul Rua 5, Rua-EM-23, Rua-EM-25, Rua-EM-20, Rua-EM-29, Rua-
EM-17, Rua-EM-15, Rua-EM-13, Rua-EM-11, Rua-EM-9, Rua-
EM-5, Rua-EM-3, Rua-EM-4, Rua-EM-2, Rua 16 

45 Village Garavelo I Gervásio Pinheiro, Rua Barganha, Rua Arco do Triunfo, Rua Padre 
Marcelino Champagnet, Rua  Dona Maria Galvão Pinheiro, Rua 
Dona Dercy Pinheiro Garavelo, Rua Luiz Antonio Garavelo, Rua 
Dijon, Rua Valencia, Rua Marcelia, Rua Toulon, Avenida 
Perimetral, Rua Versailhes, Rua Pirineus, Rua Dona Augusta 
Garavelo, Rua Travessa 1 

46 Residencial Village Rua Arco do Triunfo, Rua Luiz Antônio Garavelo, Rua Borgonha, 



 

 

Garavelo Rua Gervásio Pinheiro, Rua Irmãos Marista. 

47 Parque Rio das Pedras Rua das Américas. 

48 Bairro Santo Antônio Avenida Santo André, Rua 30-A, Rua 6-B, Rua 30, Rua 6-A, Rua 
30-A, Rua 29, Rua 28, Rua 2, Rua 4, Rua Olímpia, Rua Regina 
Maria, Rua Otoniel da Cunha,  

Fonte: Ofício nº 1.263/2009 

Revestimento 

Tratamento Superficial Duplo (TSD) com capa selante.  

O orçamento básico expedido pela Prefeitura apresentou o valor estimativo da obra fixado 
em R$ 125.012.185,46. 

Em 06/01/2010, a Prefeitura expediu 2 Documentos de Execução Orçamentária e Financeira 
– DEOF, cada qual no valor de R$ 12.501.218,00, no total de R$ 25.002.436,00 
caracterizada como reserva orçamentária para contratação de empresa com vistas a custear a 
citada obra. 

Em 07/01/2010, foram aprovadas pela Assessoria Jurídica da Prefeitura as minutas do edital 
e do contrato. O edital exigiu como Qualificação Econômico-Financeira na letra “d” do item 
7.1.3 uma certidão emitida pela Junta Comercial para a comprovação de capital social não 
inferior ao valor  do capital mínimo exigido, o qual é de R$ 1.250.000,00, ou seja, 10% do 
valor estimado da obra. Exigiu, também, na letra “f”, a comprovação de recolhimento de 
garantia de participação na licitação no valor de R$ 1.250.000,000. 

Em 29/03/2010, deu-se a abertura das propostas das empresas habilitadas, conforme Quadro 
03, a seguir: 

Quadro 03-Propostas das empresas habilitadas 

EMPRESA PROPOSTA 

Sobrado Construção Ltda 82.445.270,41 

GAE – Construção e Comércio Ltda 90.696.485,25 

EMSA – Empresa Sul Americana de Montagens S.A 93.752.895,48 

Construtora Caiapó Ltda 94.927.837,32 

Encalso Construções Ltda 124.288.389,51 
Fonte: Concorrência nº 02/2010 

A Empresa Sobrado Construção Ltda sagrou-se vencedora. 

Em 27/05/2010, o prefeito adjudicou à Sobrado Construção Ltda (CNPJ 01.419..308/0001-
39) o direito de contratação e homologou a Concorrência nº 02/2010, no valor de R$ 
82.445.270,41. 

Na data de 29/06/2010 foi firmado o Contrato nº 158/2010 entre a Prefeitura e a Sobrado 
Construção Ltda, tendo como objeto a pavimentação e a restauração de pavimento dos 
bairros e ruas elencados no Quadro 1. 



 

 

Na data de 07/07/2010, o Prefeito Municipal emitiu a Ordem de Serviço, autorizando o 
início dos serviços contratados. 

Em 01/04/2011, o Tribunal de Contas dos Municípios – TCM/GO, por meio do Ofício nº 
2.559/2011, encaminhou à Prefeitura de Aparecida o texto do Relatório de Análise nº 
0102/11, de 18/03/2011, no qual exigiu, ao final, o que se segue: 

-Cópia do Convênio firmado entre o município e o órgão do governo federal repassador dos 
recursos; 

-Cópia do Plano de Trabalho; 

-Justificativas para a licitação não ter sido dividida em lotes. 

Em 25/04/2011, a Prefeitura encaminhou ao TCM cópia dos Contratos de Repasse e dos 
respectivos Planos de Trabalho, especificando os recursos federais alocados para sustentação 
do Contrato nº 158/2010 conforme Tabela 01, a seguir: 

Tabela 01-Contratos de Repasse e Planos de Trabalho 

Contrato de 
Repasse 

Valor Vigência Objeto do Plano de 
Trabalho 

Contrapartida 

CR 0300392-
83/2009 

Ministério do 
Turismo 

9.750.000,00 16/12/2009 a 
24/12/2012 

Recapeamento de vias 
urbanas. 

697.843,05 

CR 0335937-
05/2010 

Ministério das 
Cidades 

11.220.912,92 29/12/2010 a 
31/01/2014 

Pavimentação de vias 
urbanas e drenagem 
pluvial nos Setores 
Aeroporto Sul e 
Expansul. 

901.182,92 

CR 0334734-
27/2010 

Ministério das 
Cidades 

11.700.000,00 20/07/2010 a 
30/10/2014 

Pavimentação de vias 
urbanas e drenagem nos 
Setores Campos Elísios, 
Nova Olinda e Marista 
Sul. 

2.141.389,91 

CR 0328195-
88/2010 

Ministério das 
Cidade 

4.943.600,00 14/06/2010 a 
30/10/2014 

Pavimentação de vias 
urbanas e drenagem nos 
Setores Veiga Jardim II e 
III 

648.648,03 

TOTAIS 
PARCIAIS 

37.614.512,92   3.741.063,91 

TOTAL GERAL 41.355.576,83  
Fonte: Relatório de Análise nº 0288/2011, datado de 06/06/2011-TCU 

A Prefeitura, no documento datado de 25/04/2011, afirmou que o controle e 
acompanhamento da obra seriam facilitados pelo contrato com uma só empresa, ao justificar 
as razões pelas quais não dividiu o objeto em parcelas, justificativa não acatada pelo 
TCM/GO, conforme opinião exarada no Relatório de Análise nº 0288/2011, datado de 
06/06/2011.  
 



 

 

Não consta nenhum termo aditivo nos volumes analisados. 
 
  
##/Fato## 

2.2.2. Realização da Concorrência nº 02/2010 com previsão orçamentária insuficiente. 
 
Fato 
 
Por ocasião da realização da Concorrência 2/2010, com extenso objeto, orçado em R$ 
125.012.185,46, não havia previsão de recursos orçamentários suficiente para a sua 
execução, posto que a Prefeitura de Aparecida de Goiânia apresentou uma reserva 
orçamentária de R$ 25.002.436,00  contrariando o disposto no art. 7º, § 2º, inciso III da Lei 
8.666/93, o qual assevera: 
“§ 2º As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando: 
 III  – houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das 
obrigações decorrentes de obras e serviços a serem executadas no exercício financeiro em 
curso, de acordo com o respectivo cronograma.” 
Doutra parte, a Constituição Federal de 1988, lei magna do país, não deixa margem à dúvida 
no seu art. 167, inciso II, quando determina: 
“Art. 167. São vedados:  
II - a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos 
orçamentários ou adicionais;“ 
Naquele momento, diversos contratos de repasse que garantiriam a aplicação de recursos 
federais no objeto da licitação não haviam ainda sido pactuados entre a União e a Prefeitura 
de Aparecida de Goiânia/GO e só o foram após a assinatura do contrato da obra, conforme 
relato introdutório.  
A Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia autorizou a abertura da Concorrência nº 
2/2010 (orçada em R$ 125.012.185,46), que culminou no Contrato 158/2010, firmado com a 
empreiteira Sobrado Construção Ltda., com objeto abrangente, sem previsão orçamentária 
suficiente para arcar com o custo de todas as obras. Somente após o certame licitatório, a 
Prefeitura agregou à mesma concorrência, para complementação dos recursos faltantes, os 
Contratos de Repasse 0300392-83/2009 (9.750.000,00), 0335.937-05/2010 (R$ 
11.220.912,92), 0334.734-27/2010 (R$ 11.700.000,00), 0328.195-88/2010 (R$ 
4.943.600,00). Ou seja, promoveu-se uma concorrência ampla sem se ter a garantia das 
fontes de recursos, com o risco potencial de paralisação das obras, em prejuízo do interesse 
público.  
O Tribunal de Contas da União – TCU também já firmou jurisprudência nesse sentido, 
exemplificada no Acórdão 4.775/2011-1ª Câmara, do qual se reproduz o trecho concernente 
à situação:  
“As obras custeadas com recursos federais devem contemplar em seus respectivos editais 
licitatórios a correspondente previsão orçamentária, nos termos do art. 7º, § 2º da Lei 
8.666/1993;” 
Quando da realização da Concorrência nº 02/2010, somente o Contrato de Repasse CR 
0300392-83/2009 havia sido firmado, enquanto que os demais, CR 0328195-88/2010,  CR 
0334734-27/2010 e CR 0334734-27/2010 não haviam sido pactuados, os seus objetos sequer 
estavam definidos e, obviamente, não estavam incluídos como previsão orçamentária para o 
objeto licitado. Portanto não existia previsão orçamentária para os objetos dos citados 
Contratos de Repasse, exceto o primeiro, firmando antes da Concorrência 02/2010. Além 
disso, a intenção de obtenção de recursos de convênios para o financiamento do objeto a ser 
contratado, contido no pedido de abertura da licitação desrespeitou o disposto contida no § 
3º do artigo 7º da Lei 8.666/93, que preceitua: 



 

 

“É vedado incluir no objeto da licitação a obtenção de recursos financeiros para a sua 
execução, qualquer que seja a sua origem, exceto nos casos de empreendimentos executados 
e explorados sob o regime de concessão, nos termos da legislação especifica.” Assim, a 
Prefeitura de Aparecida de Goiânia deu início à licitação sem a previsão orçamentária 
suficiente.   
##/Fato## 

 
Manifestação da Unidade Examinada 
 
A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, mediante o Ofício não numerado, de 12/11/2014, 
encaminhado a esta CGU-R/GO em 13/11/2014, apresentou as seguintes justificativas: 
 “No que tange à comprovação dos recursos que garantem o cumprimento do objeto 
contratado, toma-se necessário ressaltar que ao realizar o Processo Licitatório 
Concorrência n° 002/2010 do qual se originou o Contrato n° 158/2010, o Município 
possuía condições orçamentárias para suportar tal contratação, estando as referidas obras 
previstas no Plano Plurianual (PPA) e na Lei Orçamentária (LOA), além do que, a referida 
contratação trouxe em seu bojo a previsão de aplicação de recursos federais, que 
garantiriam a execução das obras, ou seja, a referida contratação desde sua origem contou 
com o lastro orçamentário, necessitando tão somente de apoio financeiro de outras esferas, 
como, por exemplo, recursos federais. 

Assim considerando que o Contrato n° 158/2010, foi firmado em abril de 2010 e 
considerando estar se iniciando o período de estiagem, para aquele exercício, ou seja, 
2010 haviam recursos assegurados e reserva orçamentaria suficiente. 

Ademais, conforme foi mencionado no próprio relatório da CGU, o Município assegurou 
uma reserva orçamentária de R$ 25.002.436,00 quando da instauração do processo 
licitatório em tela, o que garantiria a execução do contrato para o primeiro exercício e 
tratando-se de contrato plurianual, para os exercícios seguintes, os recursos estariam 
sendo gradativamente alocados e, por conseguinte empenhados. 

E para reforçar a assertiva mencionada, vale colacionar as disposições previstas no 
instrumento contratual, em sua Cláusula Sexta — Da Dotação Orçamentária e Recursos 
Financeiros, em seus itens 6.1 e 6.2, vejamos: 

"6.1. A despesa, no corrente exercício, na parte nele a ser executada, correrá a conta 
das dotações do Orçamento do Município de 2010, 
2010.03.0310.15.1002.451.1010.44.90.51.00, no valor de R$ 12.501.218, 00 (doze 
milhões e quinhentos e um mil e duzentos e dezoito reais), e 

2010.03.0310.15.1002.451.1010.44.90.51.80, no valor de RS 12.50501.218,00 (doze 
milhões e quinhentos e um mil e duzentos e dezoito reais), emitida pela Secretaria da 
Finanças, a qual fica fazendo parte integrante deste contrato. 

6.2. Nos exercícios seguintes, durante a vigência do contrato, as despesas respectivas 
serão empenhadas, em relação a parte a ser executada, indicando-se os créditos e 
empenhos para a sua cobertura " 



 

 

E o Edital da Concorrência no 002/2010, no item 14 — Da Dotação Orcamentaria e dos 
Recursos Financeiros — especificamente nos subitens 14.2 e 14.3 traz em seu texto: 

"14.2. As despesas provenientes da execução do objeto ora licitado correrão à conta 
do orçamento 2010, previsto na LDO e no PPA. 

14.3. Nos exercícios seguintes, durante a vigência do contrato, as despesas correrão 
conta dos créditos próprios consignados no Orçamento Geral do Município a cargo 
da Secretaria de Infraestrutura e no Plano Plurianual." 

Deve ser reiterado que as obras contratadas, estavam contempladas nas metas do Plano 
Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Orçamento Anual do Municipio, ou seja, 
o Município teve o cuidado de observar as exigências relativas à previsão previa de 
dotação orçamentaria, suficiente a cobertura das despesas estimadas, além da existência 
de autorização especifica na LDO; e a comprovação de que a nova despesa esta 
compatível com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstas no Plano Plurianual 
(Lei 2884/2009) e na LDO. 

Ademais, as obras objeto do Contrato n° 158/2010, constavam previamente no Plano 
Plurianual 2010/2013 do Município, conforme pode ser comprovado pelo demonstrativo 
abaixo: 

PLANO PLURIANUAL 

METAS FISICAS (m2) PREVISTAS - OBRAS INFRAESTRUTURA 

DESCRIÇÃO SERVICOS 2010 2011 2012 2013 

Pavimentação Asfaltica 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 

Galerias Aguas Pluviais 200 300 400 500 
Meio fios 1.000 1.150 1.300 1.500 

 
 
METAS FINANCEIRAS PREVISTAS - OBRAS INFRAESTRUTURA 

DESCRIÇÃO SERVIÇOS 2010 2011 2012 2013 

Pavimentação Asfáltica 86.300.000,00 82.001.978,00 91.875.000,00 94.013.000,00 

Galerias Águas Pluviais 19.300.000,00 20.100.000,00 20.350.000,00 20.400.000,00 

Meio fios 1.700.000,00 1.770.000,00 1.800.000,00 1.850.000,00 
 

E mais, constavam também no próprio PPA, as rubricas orçamentárias das metas físicas 
acima discriminadas, (para os exercícios vindouros constantes no PPA) vejamos: 



 

 

PROGRAMA AÇÃO ELEMENTO DE 

 
Estruturação Viária Abertura e Pavimentação de Vias 

339030 
339039 
339092 
449051 

Estruturação Viária Construção de Pontes e Bueiros 
339030 
339039 
339092 
449051 

Estruturação Viária Construção de Galerias Pluviais 
339030 
339039 
339092 
449051  

DESCRIÇÃO SERVIÇOS  

     

 

 
  

   
    

    
     

   
    

    
   
  

    
  

 

PREVISAO FINANCEIRA 

Pavimentacao Asaltica 82.001.978,00 

Galerias Aguas Pluviais 22.836.408,65 

Meio fins 7.382.515,85 
 

E mais, conforme ja reportado na resposta do item anterior, na interpretação da 
norma, não pode confundir a necessidade de se licitar para se fazer use de verbas 
públicas com a alocação de recursos em contratos já licitados. Veja que para a 
licitação deverão estar garantidos os recursos para as obras que serão executadas no 
ano em curso. Enquanto que os repasses deverão ser alocados em contratos existentes 
à medida que esses recursos complementam as verbas contratadas ate o valor do 
contrato. 

No caso em questão não houve qualquer descumprimento ao Manual de 
Instruções do Ministério das Cidades, haja vista que houve autorização tanto da 
consultoria jurídica do Ministério das Cidades quanto da CEF para aprovação de 
utilização de contrato de repasse ao contrato já licitado. 

Obtempere-se no contrato de prestação de serviços em yoga havia previsão expressa 
da possibilidade de captação de recursos da Unido para a complementação das obras 
licitadas, estando o mesmo em plena vigência quando da inserção dos recursos da 
Unido para as obras e serviços de Infraestrutura urbana. 

Além disso, não houve qualquer ressalva no Acordo do TCU quanto aos contratos que 
já tinham sido utilizados, estando superada tal questão. 

Logo, não houve ferimento a Lei, vez que havia previsão de captação de recursos 
federais o que foi devidamente referendado pelo Ministério das Cidades e Caixa 
Econômica Federal quando da autorização para utilização do Contrato de Repasse.” 
 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 



 

 

Análise do Controle Interno 
 
Os gestores ampliaram as informações no texto das justificativas explicitando que os 
recursos previstos estavam contemplados nas metas do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e no Orçamento Anual do Município.  
Ocorre que os fatos demonstram que a Prefeitura não tinha a intenção de cobrir os gastos 
com recursos municipais, haja vista que contou desde o início com os recursos do Contrato 
de Repasse nº 0300392-83/2009, no valor de R$ 9.750.000,00, para, a posteriori, garantir 
outros contratos que viessem subsidiar as obras. 
 
O TCU, no Relatório TC 033.742/2011-1, que deu suporte ao Acórdão nº 4.219/2014-TCU-
2ª Câmara, referente à obra em análise, considerou que “por ocasião da realização da 
Concorrência nº 02/2010, com objeto muito mais abrangente que o Contrato de Repasse, 
não havia previsão orçamentária específica e suficiente para arcar com o custo de todas as 
obras. Somente após o certame licitatório, a Prefeitura agregou à mesma concorrência, 
para complementação dos recursos faltantes, os Contratos de Repasse 0375.384-62/2011, 
0335.937-05/2010, 0334.734-27/2010, 0350.976-96/2011.” 
   
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.3. Utilização de licitação/contrato "guarda-chuva"(Concorrência nº 02/2010 - 
Contrato nº 158/2010) para execução das obras objeto do Contrato de Repasse nº 
328195-88/2010. 
 
Fato 
 
A Caixa aprovou, para a execução dos Contratos de Repasse nºs 328195-88/2010, 334734-
27/2010, 335937-05/2010 e 375384-62/2011, planilhas orçamentárias extraídas da 
Concorrência 02/2010, que teve como objeto a execução de pavimentação e recapeamento 
de diversas ruas, num total de 67 bairros. Trata-se de um objeto amplo, cujo valor de 
contratação foi de R$ 82.445.270,41, ao passo que nenhum dos quatro ajustes celebrados 
superou 16% deste valor.  
 
O objeto da Concorrência 02/2010 definiu quais ruas seriam pavimentadas, mas não foi 
dividido em lotes. Além disso, Prefeitura de Aparecida de Goiânia não possuía recursos 
suficientes para a execução das obras, sendo que todo o objeto ficou adjudicado a uma única 
empresa, que foi sendo acionada à medida que a Prefeitura conseguiu os recursos, todos eles 
provenientes do orçamento da União, repassados via contratos de repasse. 
 
A chamada licitação “guarda-chuva” ocorre quando o contratante não descreve 
adequadamente o objeto da licitação, ou quando deixa de parcelar o objeto, realizando um 
procedimento licitatório do qual decorre contrato com objeto demasiadamente amplo, o que 
ocorreu no presente caso. 
 
Em 2010, o TCU já havia se manifestado sobre o uso de contratos “guarda-chuva”  pela 
Prefeitura  de Aparecida de Goiânia no Informativo de Jurisprudência sobre Licitações e 
Contratos nº 25, elaborado a partir das deliberações tomadas pelo Tribunal nas sessões de 
julgamento das Câmaras e do Plenário: 
 
“Contratos “guarda-chuvas”: ausência de parcelamento do objeto  
Representação formulada ao TCU noticiou possíveis irregularidades envolvendo contratos 
celebrados pelo Município de Aparecida de Goiânia para a execução de obras previstas em 



 

 

contratos de repasse celebrados entre a União e o Estado de Goiás. Conforme a unidade 
técnica, o gestor municipal utilizou-se de contratos decorrentes de concorrências realizadas 
para a execução de obras de saneamento municipais em dezenas de bairros do município, 
sem parcelamento dos respectivos objetos, ainda que por lotes, e separados por localidades 
ou bairros, ou regiões, em contrariedade à Lei e à jurisprudência dominante do TCU. Em 
seu voto, o relator destacou que “o aproveitamento de contratos preexistentes, por si só, 
não configura irregularidade, tendo em vista a possibilidade de aporte de recursos para 
parte de projeto ou obra já em andamento...”. Todavia, ainda conforme o relator, “os 
contratos objeto das concorrências realizadas pelo município apresentam escopo de obras 
bastante amplo, geograficamente distribuídas  por diferentes bairros, com possibilidade, 
inclusive, de acréscimo de novos, não previstos originariamente nos instrumentos, de forma 
que se apresenta confrontante com as disposições dos arts. 3º, 6º, inciso IX, e 7º, caput, e § 
§ 1º e 2º, da Lei 8.666/93”. Desse modo, concluiu o relator que o parcelamento do objeto 
era possível e poderia aumentar a competitividade da licitação, em razão da redução das 
exigências de qualificação técnica e econômico-financeira, proporcionais à parcela da obra 
que deveria ser executada. Em consequência, o relator propôs e o Plenário decidiu expedir 
alerta à Prefeitura de Aparecida de Goiânia para que, em futuras licitações, seja feita a 
divisão do objeto licitado em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e 
economicamente viáveis.” 
 
Ora, na contratação em pauta, os gestores da Prefeitura Municipal de Aparecida optaram, 
uma vez mais, pela licitação/contrato “guarda-chuva”. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, mediante o Ofício não numerado, de 12/11/2014, 
encaminhado a esta CGU-R/GO em 13/11/2014, apresentou as seguintes justificativas: 
  

“Urge esclarecer que o Contrato n° 158/2010 não pode ser taxado de contrato "guarda-
chuva", considerando que o mesmo tem objeto definido e específico, ou seja, implantação 
e restaurações viárias em logradouros de diversos bairros do Município de Aparecida de 
Goiânia, conforme detalhado na Cláusula Segunda — Do Objeto — do referido contrato. 

O que necessita ser esclarecido é que a referida contratação representava em metas 
físicas e financeiras, valores representativos, em decorrência do alcance almejado pela 
administração municipal. Ou seja, as obras então licitadas faziam parte das metas a 
serem cumpridas pelo governo municipal, que se aos olhos de terceiros representam uma 
grandiosidade, diante da dimensão dos problemas enfrentados pelo Município em relação 
à carência de obras de infraestrutura, nada mais era do que uma contratação normal, 
realizada com o fim único de tentar levar o mínimo de benefícios para alguns bairros de 
nosso Município. Portanto, não há que se falar em contrato de objeto amplo, aberto, 
guarda-chuva ou coisas do gênero. Tratou-se na verdade de um contrato de dimensões 
representativas em termos de metas físicas e financeiras, todavia condizente com as 
necessidades do Município e em conformidade com o plano de governo à época. 

E considerando que essa alegação de contrato guarda-chuva já foi devidamente refutada na 
resposta ao item "3" do relatório, por amor à síntese não se estenderá aqui.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 



 

 

Análise do Controle Interno 
 
Reitera-se aqui o que já foi dito sobre o contrato guarda-chuva, inclusive no item 2.1.4 deste 
Relatório: ele ocorre quando o contratante não descreve adequadamente o objeto da 
licitação, ou quando deixa de parcelar o objeto, realizando um procedimento licitatório do 
qual decorre contrato com objeto demasiadamente amplo, com obras distribuídas 
geograficamente por diferentes bairros, permitindo a inclusão de novos bairros, fato que 
ocorreu no presente caso. 
 
No intuito de comprovar o que se afirma, avoca-se o texto do Primeiro Termo Aditivo ao 
Contrato nº 158/2010, firmado em 29/06/2010, decorrente da Concorrência 02/2010, em 
exame, que traz na sua Cláusula Segunda – Da ADEQUAÇÃO CONTRATUAL, o que se 
segue: 
 
“Através do presente aditamento serão viabilizados também os serviços de pavimentação 
asfáltica e galeria de águas pluviais nos setores Jardim Atalaia, Jardim Buriti Sereno, 
Jardim das Cascatas, Jardim Girassóis, Jardim Itatiaia, Jardim Tiradentes, Polo 
Empresarial, Pontal Sul, Residencial Andrade Reis, Residencial Anhembi, Setor 
Comendador Valmor, Setor Veiga Jardim I, Aeroporto Sul, Buriti Sereno, Colonial Sul, 
Conjunto Progresso, Conjunto Serra das Brisas, Cruzeiro do Sul, Jardim Imperial, Jardim 
Ipê, Jardim Itapuã, Jardim Luz, Maria Inês, Jardim Nova Era, Jardim Nova Veneza, Jardim 
Olímpico, Jardim Riviera, Jardim Tropical, Mansões Paraíso, Marista Sul, Monte Cristo, 
Papilon Park, Parque Real, Parque Santa Luzia, Parque São Jorge, Recanto das Emboabas, 
Residencial Caraíbas, Residencial Santa Luzia, Veiga Jardim, Veiga Jardim II, Vila 
Delfiori, Vila Mariana, Vila Nossa Senhora de Lourdes, Vila Oliveira, Vila Santa e Vila São 
Tomas.” 

O que se constata é que as obras de pavimentação e galeria de águas pluviais, inicialmente 
previstas em 19 bairros foram estendidas para mais 46, fato que configura definitivamente o 
Contrato nº 158/2010 como guarda-chuva. 

 
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.4. Restrição de competitividade com a exigência, no edital da Concorrência nº 
02/2010, de capital social mínimo concomitante com comprovação de recolhimento de 
garantia prévia como condição de participação. 
 
Fato 
 
Na letra “d”, item 7.1.3 do Edital foi exigido dos proponentes que apresentassem, como 
parte da documentação necessária à habilitação na licitação, comprovação de possuir capital 
social não inferior a R$ 1.250.000,00.  

 

Concomitantemente à exigência de capital social mínimo, também foi estabelecida, no item 
7.1.3, letra “f”, a comprovação de depósito de caução no valor de R$ 1.250.000,00, cinco 
dias úteis antes da data fixada para a entrega das propostas.  

 



 

 

Todavia, a Lei nº 8.666/93. no art. 31, § 2º, diz com clareza: 

“Art. 31. A documentação relativa à situação econômica - financeira limitar-se-á: 

 

§ 2º A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços, 
poderá estabelecer, no instrumento convocatório, exigência de capital mínimo ou de 
patrimônio líquido mínimo, ou ainda as garantias previstas no § 1º do art. 56 desta Lei, 
como dado objetivo de comprovação da qualificação econômico-financeira dos licitantes e 
para efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado.” (grifo 
nosso) 

A redação do § 2º comprova que o particular pode comprovar sua qualificação econômico-
financeira por uma das três vias, ou seja, o gestor só pode exigir uma das alternativas.  

Assim fica demonstrado que a exigência de capital social concomitante com a garantia para 
participação de certame licitatório é vedada. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, mediante o Ofício não numerado, de 12/11/2014, 
encaminhado a esta CGU-R/GO em 13/11/2014, apresentou as seguintes justificativas: 

  

“De acordo com o disposto no § 2° do artigo 31 da Lei n° 8.666/93, a alternatividade 
que a conjunção "ou" sugere há de ser interpretada em termos. Ordinariamente, as três 
exigências excluir-se-iam reciprocamente, ocasião em que o edital deveria optar por 
uma delas. 

Mas esse não é o caso. Segundo a Doutrina especializada em licitações, tal 
interpretação tem gerado situação de confronto com o art. 37, XXI, da CF/88, se as 
características do objeto recomendarem que as possibilidades sejam cumuladas. 
Sobretudo a vista de que capital mínimo e patrimônio líquido mínimo não traduzem, 
necessariamente, crédito na praça, o que melhor resulta demonstrado pela capacidade 
de a empresa obter e oferecer as garantias previstas no art. 56 da LL. 

Para Jessé Torres (Comentários a Lei das Licitações e Contratações da Administração 
7ª Ed. Renovar, RJ/SP, 2007, pag. 427), conceituado doutrinador, a interpretação 
restritiva bloquearia, então, contra a Constituição, a discricionariedade que esta defere 
a Administração para assegurar-se de que o concorrente conta com lastro econômico-
financeiro à altura da empreitada. 

Assim, deve prevalecer a interpretação que autorize o edital a cumular as exigências do 
§ 2°, desde que se enunciem e demonstrem os motivos que as justifiquem, no caso 



 

 

concreto. Embora, esse entendimento encontre julgados contrários no TCU, essa 
interpretação deve ser flexibilizada à luz do principio da razoabilidade, especialmente, 
sob a ótica de cada caso concreto. 

Destarte, aplica-se a este caso, uma vez que para a execução de obras monta de mais de 
R$ 82.000.000,00 (oitenta e dois milhões de reais), com o compromisso de atendimento 
as carências de urbanização, e ainda, com caráter de premência que as obras 
representam para o Município de Aparecida de Goiânia e os Governos Estadual e 
Federal, não poderia a Administração agir de maneira distinta, senão precavendo-se, 
da melhor maneira possível, com o intuito de se atingir o fim almejado, no resguardo do 
interesse público. 

Ademais, insta salientar que após o Município tomar conhecimento de recomendação do 
TCU, quanto á vedação dessa prática o mesmo não mais assim procedeu. Trata-se do 
Acórdão AC-2272-35/11-Plenario, no qual tratou de processos envolvendo diretamente esse 
Município.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Na justificativa apresentada, os gestores trazem argumentos na tentativa de transformar um 
ato administrativo vinculado em ato discricionário, mas a interpretação do § 2º do art. 31 
não deixa dúvidas de que as três alternativas para o particular provar sua capacidade 
econômico-financeira são equivalentes, e compete a ele escolher a que melhor lhe convém. 
Exigir algo diverso, como ocorreu no presente caso, é desrespeitar o princípio da legalidade. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.5. Exigência indevida, no edital da Concorrência 002/2010, de comprovação de 
recolhimento de garantia antes do julgamento da habilitação do licitante. 
 
Fato 
 
No item 7.1.3, letra f, do Edital, foi estabelecido, como condição para participação no 
certame, que a comprovação de recolhimento de garantia de participação na licitação, no 
valor de R$ 1.250.000,00, deveria ser realizada até 05 dias úteis antes da data fixada para a 
entrega dos envelopes.   

Na Seção II da Lei 8.666/93, foram estabelecidas as condições de habilitação nas licitações. 
No artigo 31, constante da referida Seção II, foi estabelecida a documentação que pode ser 
exigida como qualificação econômico-financeira para fins de habilitação. No inciso III do 
referido artigo foi definido que poderá ser exigida "garantia, nas mesmas modalidades e 
critérios previstos no "caput" e § 1o do art. 56 desta Lei, limitada a 1% (um por cento) do 
valor estimado do objeto da contratação". 

Completando, diz a Jurisprudência do TCU: 

 



 

 

Acórdão 255/2010 Plenário (Relatório do Ministro Relator) 
Abstenha-se de exigir a apresentação de garantia de proposta em data anterior à fixada 
como limite para a entrega da documentação de habilitação econômico-financeira, sob 
pena de infringência ao disposto nos arts. 4o, 21, § 2o; 31, inciso III; 40, inciso VI, e 43, 
inciso I, todos da Lei no 8.666/1993.  
 

Conforme se observa no texto legal mencionado, a comprovação de recolhimento de 
garantia de participação na licitação, somente poderia ter sido exigida no momento da 
entrega da documentação de habilitação, e, à Comissão de Licitação, caberia a obrigação de 
julgar a sua validade e adequação aos termos do edital, quando da análise de tais 
documentos, ou seja, após a abertura dos envelopes apresentados pelos licitantes, com os 
documentos de habilitação, conforme definido no inciso I do Artigo 43 da Lei 8.666/93.  

A prova de recolhimento de garantia, como documento hábil a comprovar a capacitação 
econômico-financeira do licitante, deve ser avaliada, pois, no julgamento da habilitação dos 
concorrentes.  

O efeito prático da exigência foi a antecipação do início da fase de habilitação em 5 ou mais 
dias  e, por consequência, o descumprimento do prazo legal de 30 dias que deve separar a 
publicação, ou obtenção, do Edital e o recebimento dos documentos de habilitação e das 
propostas ou da realização do evento, conforme consta no inciso II do § 2º do Artigo 21 da 
Lei 8.666/93. A exigência editalicia de prestação de garantia previamente à fase de 
habilitação, conforme ocorreu na Concorrência 02/2010, não encontra amparo legal na 
legislação pertinente. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, mediante o Ofício não numerado, de 12/11/2014, 
encaminhado a esta CGU-R/GO em 13/11/2014, apresentou as seguintes justificativas: 

 “Não prosperam as alegações registradas quanto à restrição da competividade pela 
exigência da garantia de participação na licitação, primeiro, não houve impugnações 
dos licitantes quanto a esta exigência, segundo, o valor exigido está em conformidade 
com o limite estabelecido na Lei- Até 1% (um por cento) do valor orçado, por fim esta 
exigência visa garantir as propostas apresentadas sejam efetivamente cumpridas, 
tornando uma segurança para a Administração afastar as propostas aventureiras. 

Nesse sentido já decidiu o Plenário do TCU ao julgar representação a respeito de 
possível irregularidade no edital padrão do DNIT, que continha cláusula por meio do 
qual é exigido o recolhimento da garantia prevista no inciso III do art. 31 da Lei n° 
8.666/93 antes da data da abertura dos envelopes de habilitação e das propostas, 
acolhendo a manifestação do Ministério Público, decidiu não haver irregularidade na 
previsão de que o valor da garantia seja recolhido antecipadamente e a respectiva 
comprovação seja inserida no envelope de habilitação (Acórdão n° 557/2010-Plenário, 
TC-013.864/2009-2, Rel. Min. Raimundo Carreiro, 24.03.2010, DOU 26/0.3/10). 



 

 

Desta forma, resta demonstrado que a referida exigência tem previsão legal e justifica-
se pelo valor estimado da contratação, pela complexidade e essencialidade dos serviços 
a serem contratados, tudo visando segurança da administração em uma eventual falta de 
capacitação ou descumprimento do contrato pela empresa vencedora, não restando 
configurada nenhuma ilegalidade no ato administrativo. 

Ademais, insta salientar que após o Município tomar conhecimento de recomendação do 
TCU, quanto à vedação dessa prática o mesmo não mais assim procedeu. Trata-se do 
Acórdão AC-2272-35/11-Plenario, no qual tratou de processos envolvendo diretamente 
esse Município.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
O que, de fato, questionou-se, não foi a ação de se fazer o recolhimento da garantia, que, a 
rigor, deve ser efetivado com antecedência ao dia da abertura dos envelopes, mas a 
exigência da apresentação dos documentos comprobatórios antes data e hora fixadas para 
abertura do certame. O que a Lei impõe é que essa prova seja inserida nos documentos 
relativos à habilitação e não que a ação de recolhimento ocorra durante aquele momento. 
 
Não se pode, portanto, à luz da legalidade, fixar data antecipada para o licitante proceder o 
recolhimento ou fazer fiança bancária, sendo a escolha do momento prerrogativa dele. A sua 
obrigação se limita a apresentar o comprovante de recolhimento ou da fiança durante a 
abertura dos envelopes. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.6. Obra licitada e contratada sem o detalhamento da composição do BDI na 
Concorrência 002/2010. 
 
Fato 
 
A planilha orçamentária apresentada pela Prefeitura para compor o projeto básico (fls. 06 a 
10 do processo licitatório) não faz referência ao BDI a ser apresentado pelos licitantes. No 
que tange ao Edital, o item 8, na folha 193, define apenas que o preço proposto deverá 
incluir todos os custos diretos e indiretos da obra, sem nenhuma referência ao cálculo e 
inserção do BDI no orçamento. Também não consta da documentação apresentada pela 
empresa vencedora da licitação (Sobrado Construção Ltda) quaisquer informações sobre o 
BDI utilizado durante o processo licitatório. 

BDI – Benefícios e Despesas Indiretas é o percentual que o contratado cobra do cliente 
incluindo todos os custos indiretos, tributos, etc. e logicamente sua remuneração pela 
realização de um empreendimento. 

O TCU, no Acórdão 325/2007 – Plenário, já determinava: 



 

 

“O gestor público deve exigir dos licitantes o detalhamento da composição do BDI e dos 
respectivos percentuais praticados.” 

A Lei nº 12.017/2009, que foi a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2010, no seu art. 112, 
§ 8º preceituou: 

“O preço de referência das obras e serviços será aquele resultante da composição do custo 
unitário direto do SINAPI e do SICRO, acrescido do percentual de Benefícios e Despesas 
Indiretas – BDI incidente, que deve estar demonstrado analiticamente na proposta do 
fornecedor.” 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, mediante o Ofício não numerado, de 12/11/2014, 
encaminhado a esta CGU-R/GO em 13/11/2014, apresentou as seguintes justificativas: 
  
“Há que ser esclarecido que o processo licitatório Concorrência 002/2010, foi realizado 
da vigência das normas preconizadas pelo TCU, que passaram a exigir o detalhamento 
do BDI, razão pela qual, quando da realização da licitação tal exigência não foi 
cumprida. Vale aduzir que não era prática usual em processos licitatórios realizados 
pelo Município, que a partir de meados de 2011 que o TCU passou a exigir tal 
detalhamento, tornando pública e notória tal exigência. Inclusive merece ser esclarecido 
que tão logo a CEF tomou conhecimento da referida exigência, a mesma solicitou ao 
Município que apresentasse o detalhamento do BDI do Contrato 158/2010, o que foi 
providenciado, conforme bem reportado no relatório da CGU. 
Ademais, insta salientar que após o Município tomar conhecimento de recomendação do 
TCU, quanto à vedação dessa prática o mesmo não mais assim procedeu. Trata-se do 
Acórdão AC-2272-35/11-Plenário, no qual tratou de processos envolvendo diretamente esse 
Município” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Com relação às alegações da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, reitera-se que a 
fundamentação para a irregularidade apontada por este órgão de controle advém da Lei 
12.017, de 12/08/2009 (LDO 2010). Conforme redação do § 8º do art. 112, o BDI deve estar 
demonstrado analiticamente na proposta do fornecedor, ou seja, o dispositivo é claro em sua 
determinação sem a necessidade de qualquer interpretação ou entendimento. 
 
Alega ainda o gestor que o TCU só tornou pública e notória a exigência de detalhamento do 
BDI – Bonificações e Despesas Indiretas, no decurso do ano de 2011, como justificativa 
para o descumprimento de uma norma, que, a rigor, já vigorava desde 2007, conforme o 
citado Acórdão 325/2007 – Plenário. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.7. Ausência de parcelamento do objeto na realização da Concorrência 002/2010. 
 
Fato 
 
A Concorrência nº 002/2010 teve como objeto a pavimentação em 19 bairros e 
recapeamento em 48, objeto esse amplo e para o qual a Prefeitura de Aparecida de Goiânia 



 

 

não dispunha de todos os recursos, que foram sendo alocados à medida que o município 
obteve recursos do orçamento da União. Verifica-se, a partir disso, que o objeto dessa 
contratação deveria ter sido dividido em lotes ou parcelas, conforme o disposto no art. 23, § 
1º, da Lei nº 8.666/1993, transcrito a seguir: 
§ 1o 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;” 
Os gestores, no entanto, preferiram não fazer o fracionamento e contrariando essa escolha, 
Marçal Justen Filho, no seu compêndio “Comentário à Lei  de Licitações e Contratos 
Administrativos”, 11ª edição, página 207, assim se expressa: 
“O art. 23, §1º impõe o fracionamento como obrigatório. A regra retrata a vontade 
legislativa de ampliar a competitividade e o universo de possíveis interessados. O 
fracionamento conduz à licitação e contratação de objetos de menor dimensão quantitativa, 
qualitativa e econômica. Isso aumenta o número de pessoas em condições de disputar a 
contratação, inclusive pela redução dos requisitos de habilitação (que serão 
proporcionados à dimensão dos lotes). Trata-se não apenas de realizar o princípio da 
isonomia, mas da própria eficiência. A competição produz redução de preços e se supõe que 
administração desembolsará menos.” (grifo nosso) 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, mediante o Ofício não numerado, de 12/11/2014, 
encaminhado a esta CGU-R/GO em 13/11/2014, apresentou as seguintes justificativas: 

 
“Diferentemente do que foi alegado, não se trata de ausência de parcelamento de objeto, 
vez que foi uma licitação de um conjunto de obras tecnicamente semelhantes, correlatas, 
interdependentes, no mesmo procedimento, atendo o objetivo fundamental de obter a 
proposta mais vantajosa com a diminuição de custos das obras. 

Com efeito, a conveniência da eventual divisão em parcelas de qualquer obra ou serviço 
nos termos do §1° do art. 23 da Lei n. 8.666/93, não pode desconsiderar dois elementos 
fundamentais: a) o disposto no parágrafo único do art. 8° da lei de licitações; b) o 
aumento do custo das obras e os efeitos da economia de escala na contratação conjunta 
de obras similares, interdependentes ou escalonadas dentro do mesmo complexo 
operacional. 

O citado art. 8° da LL dispõe que: “`A execução das obras e dos serviços deve 
programar-se, sempre, em sua totalidade, previstos seus custos atual e final e 
considerados os prazos de sua execução'; esclarecendo no seu parágrafo único que “É 
proibido o retardamento imotivado da execução de obra ou serviço, ou de suas parcelas, 
se existente previsão orçamentária para sua execução total, salvo insuficiência 
financeira ou comprovado motivo de ordem técnica, justificados em despacho 
circunstanciado da autoridade a que se refere o art. 26 desta Lei", ou seja, resta 
evidenciado que o fracionamento não pode ser realizado em detrimento das exigências 
de rapidez e economicidade da execução das obras. 



 

 

No presente caso, as alegações se apresentam inteiramente inconsentâneas com o 
interesse público, tendo em vista que a população beneficiada necessita das obras e 
serviços com urgência, sendo impositiva à Administração licitante a busca da 
alternativa mais rápida, eficiente e que não importe em elevação de custos, como é a 
contratação conjunto do complexo comum de obras e serviços licitados. 
Buscou o atendimento ao principio da competividade, amplamente acolhido no edital, 
deve ser adequado a aplicação de outros princípios jurídicos igualmente importantes, 
tais como o d razoabilidade, da proporcionalidade, da impessoalidade, que recomendam 
a inclusão, nas regras do edital, da alternativa de menor custo e mais vantajosa para o 
interesse público, especialmente quanto a economia de escala prevista mencionada no § 
I°, in fine, do art. 23 da Lei 8.666/93. Bem como, ocorrer que a Administração 
Municipal optou pela otimização do gerenciamento da execução do empreendimento, 
que foi planejado como um todo. 
A execução da totalidade do empreendimento conduz a algumas vantagens substanciais, 
quais sejam: otimização do gerenciamento da sua execução bem como a otimização da 
própria execução em si. 
Efetivamente, o gerenciamento da obra realizada por única empresa se traduz em 
vantagens incontestáveis: maior nível de controle pela Administração na execução das 
obras e serviços, maior concatenação entre as diferentes fases do empreendimento, 
maior facilidade no cumprimento do cronograma preestabelecido e na observância dos 
prazos, concentração da responsabilidade pela execução do empreendimento em uma só 
pessoa, concentração da garantia dos resultados. 
Em síntese, a otimização do gerenciamento da execução do empreendimento implica 
concentrar a responsabilidade pela execução em uma só pessoa de modo a maximizar o 
controle sobre a execução do objeto licitado, com evidente ganho de eficiência e de 
transparência na condição da obra Trata-se, indubitavelmente, da melhor alternativa 
para a satisfação do interesse público. 

Inexiste, portanto qualquer ilegalidade na opção eleita pelo edital, ditada pelo interesse 
dentro do que permite e recomenda a Lei n. 8.666/93 a Administração Pública, na 
escolha da proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse, objetivo primordial 
da concorrência, de extrema relevância para o Município de Aparecida. 
Assim, o contrato de repasse foi utilizado dentro dos preceitos legais e executado em 
harmonia com as decisões e autorizações dos órgãos gestores de acordo com o aporte 
de verbas públicas obtidas junto ao Governo Federal.”#/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Conforme análise já feita pela CGU-R/GO no item 2.1.4 deste Relatório, a alegada 
semelhança da natureza das obras e sua interdependência técnica, embora teoricamente 
possa ser possível, no caso sob análise, não se verificou na prática, já que não trouxe 
influência técnica significativa na sua execução. O fato é previsível antes mesmo da 
execução das obras licitadas. A própria execução das diversas obras contempladas na 
licitação foram realizadas obedecendo a projetos e cronogramas de execução que não 
indicam que a alegada interdependência técnica fosse um fator limitante à divisão do 
conjunto de obras em itens (por bairros ou por projetos, por exemplo). No caso em pauta, a 



 

 

divisão da contratação da obra em itens não comprometeria a sua satisfatória execução e a 
integridade do seu conjunto, pelo contrário, além de ser considerada viável, seria necessária, 
tendo em vista a própria obtenção do recurso federal para a consecução. 
 
Não há no processo da licitação apresentado pela Prefeitura, nem nas justificativas agora 
apresentadas, argumentação técnica circunstanciada que pudesse ser diretamente aplicada ao 
caso concreto sob análise. Assim, não há parecer técnico específico dando conta da 
interdependência das obras nos diversos bairros contemplados na licitação, ou mesmo sobre 
a necessidade de se obedecer a uma sequência determinada na execução das obras e que 
demonstrasse a vantagem de execução por uma única empresa. 
 
Acrescente-se que tanto a Lei 8.666/93 quanto a jurisprudência do TCU apresentam o 
parcelamento do objeto como obrigatório, a menos que técnica e economicamente seja 
inviável, caso em que o contratante deve fundamentar a sua opção. 
 
No presente caso, o gestor buscou fundamentar a sua escolha pela contratação de uma só 
empresa, mas o fez de maneira subjetiva, haja vista não apresentar nenhuma situação 
anterior na qual tenha tentado, o parcelamento sem êxito.  
 
Na verdade, a presente contratação exigiu o termo aditivo ao Contrato nº 158/2010, firmado 
em 07/10/2011, com vistas a garantir o aporte de R$ 20.489.443,67 , elevando para R$ 
102.934.714,08 os custos, contrariando a argumentação de que o não parcelamento resultaria 
numa proposta mais vantajosa para a obra em pauta. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.8. Formalização do Pregão nº 061/2014 realizado pela Prefeitura de Aparecida de 
Goiânia/GO. 
 
Fato 
 
Na data de 24/04/2014, o Presidente da Superintendência Municipal de Trânsito de 
Aparecida – SMTA, por meio do Ofício nº 202/2014 SMTA, solicitou ao Prefeito 
autorização para abertura de licitação com vistas à aquisição de placas de identificação de 
logradouros públicos a serem implantados nas interseções das vias em diversos bairros do 
Município de Aparecida de Goiânia, no valor estimado de R$ 425.000,00, com recursos 
oriundos dos contratos firmados com a Caixa Econômica Federal. 
 
Em 09/06/2014, o valor estimado foi alterado para R$ 494.187,19, a partir da elaboração da 
composição de preço. 
Na data de 09/06/2014 foi publicado no Diário Oficial da União – DOU e  no jornal O 
HOJE, o resumo do Edital de Pregão Presencial nº 061/2014, com abertura prevista para 
24/06/2014. 
 
Na mesma data de 24/06/2014, o procedimento foi homologado e adjudicação foi concedida 
à empresa BR Sinalizadora Ltda, CNPJ 03.145.0001/75, no valor de R$ 413.780,00. 
 
Na data de 09/07/2014 foi firmado o Contrato nº 792/2014 entre a SMTA e a BR 
Sinalizadora Ltda, com prazo de vigência de 12 meses. 
  
 
##/Fato## 



 

 

2.2.9.  Formalização da Tomada de Preços nº 024/2013 realizado pela Prefeitura de 
Aparecida de Goiânia/GO. 
 
Fato 
 
Em 06/06/2013, o Presidente da Superintendência Municipal de Trânsito de Aparecida – 
SMTA, por meio do Ofício nº 202/2014 SMTA, solicitou ao Prefeito autorização para 
abertura de licitação com vistas à contratação de Serviços de Sinalização Estatigráfica  em 
diversos bairros do Município de Aparecida de Goiânia, no valor estimado de R$ 
1.048.844,00, com recursos oriundos de convênios firmados com o Ministério das Cidades, 
no valor de R$ 855.628,87 e recursos do Tesouro Municipal no montante de R$ 193.215,93. 
 
Em 17/10/2013 foi publicado no Diário Oficial da União – DOU e  no jornal O HOJE, o 
resumo do Edital da Tomada de Preços nº 024/2013, com abertura prevista para 04/11/2013. 
 
Em 04/11/2013 foi publicado no Diário Oficial da União – DOU e no jornal O HOJE, o 
Aviso de Adiamento da abertura para o dia 22/11/2013, em razão de alterações no projeto 
básico. 
 
Em 26/11/2013 foi publicado no Diário Oficial da União – DOU e no jornal O HOJE, o 
Aviso de Adiamento da abertura para o dia 17/12/2013, em razão de novas alterações no 
projeto básico. 
 
Em 17/12/2013, habilitadas as empresas Sobrado Construção Ltda – CNPJ 
04.463.074/0001-15,  BR  Sinalizadora – CNPJ 03.145.635/0001-75, Sinalenge Comércio e 
Indústria Ltda – CNPJ 02.104.404/0001-50 e Sudoeste Vias Serviços e Comércio Ltda – 
CNPJ 14.033.362/0001-93, deu-se a abertura das propostas e a comissão de licitação 
declarou vencedora a empresa Sinalenge Comércio e Indústria Ltda, com o valor R$ 
594.251,40.  
 
Em 30/12/2013, o procedimento foi homologado e adjudicação foi feita à empresa Sinalenge 
Comércio e Indústria Ltda, com o valor R$ 594.251,40 
 
Em 30/12/2013 foi firmado o Contrato nº 568/2013 entre a Secretaria de Infraestrutura e a 
Sinalenge Comércio e Indústria Ltda, com prazo de vigência de 06 meses. 
 
Em 30/12/2013 foi expedida a Ordem de Serviço para início dos serviços contratados. 
  
##/Fato## 

2.2.10. Ausência de placas nos trechos vistoriados, executados por meio do Contrato de 
Repasse nº 0328195-88/2010, gerando prejuízo de R$ 296,89 da amostra realizada.  
 
Fato 
 
Durante a verificação in loco foram percorridos os bairros Setor Veiga Jardim II e III, com 
foco na verificação da existência dos revestimentos asfálticos, meios-fios, galerias de águas 
pluviais e sinalização vertical e horizontal, executados por meio do Contrato de Repasse nº 
0328195-88/2010. Foram conferidas, por amostragem, 49 placas de “PARE”, “PEDESTRE” 
e ”de VELOCIDADE”, relativas à sinalização vertical, do total de 130 placas medidas e 
executadas, o que representa um percentual de 38%.  



 

 

Durante a vistoria, foi constatada a ausência de duas placas de “PARE”, uma na rua Dr. 
Agenor Cupertino de Barros com Av. Olavo Costa Campos,  no Setor Veiga Jardim II, e a 
outra, na rua Dr. Euclides Vieira com a Alameda Dona Rosalina Mello Veiga, no Setor 
Veiga Jardim III, o que representa 4% da amostra.  

A empresa executora das obras foi a Sinalenge Comércio e Indústria Ltda. e, conforme o 
boletim de medição, constante à folha 1320 do processo de engenharia da Caixa o valor total 
executado foi de R$ 36.597,50, sendo R$ 19.532,26, referentes à sinalização vertical. Então, 
fazendo a projeção do valor pago para o percentual fiscalizado, temos o montante de R$ 
7.422,25 (38% de R$ 19.532,26).  
 
Assim, constata-se que o prejuízo financeiro que representa os 4% não executados da 
amostra de 38% é de R$ 296,89 (4% de R$ 7.422,25).  
 
A empresa executora das placas de logradouro foi a BR Sinalizadora Ltda. e, segundo o 
boletim de medição constante à folha 1321 do processo de engenharia da Caixa, o valor 
medido foi de R$ 28.560,28, todavia, nos trechos percorridos, foi constatada ausência de 
várias placas de logradouro, existindo apenas o suporte em aço galvanizado, acrescenta-se, 
no entanto, que esse valor ainda não havia sido pago conforme consta no Relatório de 
Acompanhamento de Empreendimento (RAE) nº 12 da Caixa.  

  
Ausências de placas de logradouros 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A CAIXA, mediante o Ofício nº 965/2014/GIGOV/GO, de 04/11/2014, informou o que se 
segue:  
 
“Quanto às placas não encontradas no local, entendemos que a questão é de manutenção 
das obras e serviços, atividade que compete ao município. A título informativo, a 
Prefeitura denunciou o furto das placas de sinalizações sendo divulgado pela imprensa 
local. Fonte: gl.globo.com/Goiás em 31/07/2014”. 
 
A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, mediante o Ofício não numerado, de 12/11/2014, 
encaminhado a esta CGU-R/GO em 13/11/2014, apresentou as seguintes justificativas: 
 
“Em relação às placas, o Município está averiguando se as mesmas foram instaladas e 
retiradas por vandalismo, ou se realmente não foram instaladas, pois, caso o serviço tenha 



 

 

sido realizado, o pagamento está dentro da normalidade e caso tenham sido retiradas por 
vandalismo, não se pode dizer em prejuízo financeiro, pois o Município pagou pelo serviço 
realizado. Desta forma, notificamos as empresas Sinalenge Comercio e Indústria Ltda. e 
Br Sinalizadora Ltda. para se manifestarem sobre as instalações das placas e estamos 
aguardando resposta.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
As justificativas apresentadas, tanto pela CAIXA, quanto pela Prefeitura, não extinguem as 
falhas apontadas. No entanto, não se sabe se a causa do prejuízo foi a não instalação das 
placas, ou a má conservação dos itens implantados, como a Prefeitura mesmo informou. 
Corroborando com a dúvida, é fato que as medições apresentadas pelas empresas Sinalenge 
Comercio e Indústria Ltda. e Br Sinalizadora Ltda. não detalham as localidades das placas 
instaladas, portanto, não há o atesto da implantação das mesmas em conformidade com o 
projeto. Assim, a ausência das placas motivadas por uma ou outra situação resultou em 
prejuízo financeiro e, caso tenham sido retiradas por vandalismo, a Prefeitura deixou de 
cumprir o constante na “Declaração de Manutenção e Guarda do objeto do Contrato de 
Repasse”, anexada à folha 21 do volume de engenharia.   
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.11. Falhas na conservação das obras executadas com recursos do Contrato de 
Repasse nº 0328195-88/2010. 
 
Fato 
 
Durante a verificação in loco foram percorridos os bairros Setor Veiga Jardim II e III, com 
foco na verificação da existência dos revestimentos asfálticos, meios-fios, galerias de águas 
pluviais e sinalização vertical e horizontal, executados com recursos do Contrato de Repasse 
nº 0328195-88/2010. Foram conferidos 3.301,10 metros de ruas sobre um total de 10.475,10 
m, o que resulta em uma amostragem  de 31,51%. 

Durante a verificação e medições, foi constatada a destruição parcial de uma boca de lobo 
situada à Rua Edilberto da Veiga Jardim, no Setor Veiga Jardim II. Assim, verifica-se que a 
Prefeitura não está cumprindo o determinado em Contrato de Repasse, na Cláusula 3ª – Das 
Obrigações, item 3.2 – “Do Contratado”, alínea “p”, que diz: “comprometer-se a zelar pelo 
correto aproveitamento/funcionamento dos bens resultantes deste Contrato de Repasse, bem 
como promover adequadamente sua manutenção”. 
 

  
Boca de lobo obstruída situada à Rua Edilberto da Veiga Jardim, no Setor Veiga Jardim II. 

  
##/Fato## 



 

 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A CAIXA, mediante o Ofício nº 965/2014/GIGOV/GO, de 04/11/2014, informou o que se 
segue:  
 
“A aferição pela Caixa encerra-se com o ateste físico da obra. A conservação é de 
responsabilidade do Município, conforme Declaração de Manutenção e Guarda do objeto 
do Contrato de Repasse, anexado à folha 21 do volume de engenharia”. 
 
A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, mediante o Ofício não numerado, de 12/11/2014, 
encaminhado a esta CGU-R/GO em 13/11/2014, apresentou as seguintes justificativas: 
 
“Primeiramente, cumpre informar que o Município possui em andamento um processo 
licitatório para aquisição de material para manutenção das obras realizadas. Entretanto, 
em virtude da grandiosidade da cidade e do baixo número de material disponível para 
manutenção, foi estabelecido um cronograma de manutenção por bairros. Assim, os 
bairros são atendidos de acordo com a ordem estabelecida no cronograma. Desta forma, 
seguindo a ordem do cronograma, ainda não se chegou no Setor Veiga Jardim II, sendo 
que assim que chegar no bairro, as manutenções serão realizadas”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
 Apesar de a Prefeitura ter informado que está providenciando licitação visando à 
manutenção das obras e que foi estabelecido um cronograma de manutenção por bairros, não 
foram anexados documentos comprobatórios da providência indicada.     
 
##/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, sendo que foi verificada a existência de sobrepreço e utilização, por parte do 
município, de contrato “guarda-chuva”. Além disso, conforme exposto neste Relatório, 
foram verificadas diversas irregularidades relacionadas a desconformidades em relação à 
Lei 8.666/93.  



 

 

Ordem de Serviço: 201411252 
Município/UF: Aparecida de Goiânia/GO 
Órgão: MINISTERIO DAS CIDADES 
Instrumento de Transferência: Contrato de Repasse - 743787 
Unidade Examinada: GO GOV GABINETE DO PREFEITO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 12.815.140,94 
Prejuízo: R$ 181.262,69 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 15/09/2014 a 03/10/2014 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 Aparecida 
de Goiânia/GO, transferidos mediante o Contrato de Repasse 334734-27/2010 (Siconv 
743787/2010), firmado com o Ministério das Cidades, no valor total de R$ 12.815.140,94, 
que teve como objeto a execução de Pavimentação de Vias Urbanas e Drenagem em ruas 
dos setores Campos Elíseos, Setor Marista Sul e Loteamento Nova Olinda daquele 
município. 

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. Execução do Contrato de Repasse 334734-27/2010. 
 
Fato 
 
O Contrato de Repasse 334734-27/2010 (Número do Convênio no Siconv 743787/2010 – 
Processo CAIXA 2634.0334734-27/2010), firmado entre o Ministério das Cidades e a 
Prefeitura de Aparecida de Goiânia/GO, em 20/07/2010, com recursos provenientes de 
emenda consignada no Orçamento Geral da União de 2010, no valor de R$ 11.700.000,00, e 
contrapartida no valor de R$ 1.115.140,94, totalizando R$ 12.815.140,94, teve como objeto 
a execução de Pavimentação de Vias Urbanas e Drenagem em ruas dos setores Campos 
Elíseos, Setor Marista Sul e Loteamento Nova Olinda daquele município. 
 
Os recursos foram alocados visando à execução de politicas relacionadas ao Programa 0310 
– Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano e Ação 1D73 – Apoio à Politica Nacional 
de Desenvolvimento Urbano, cuja finalidade é contribuir para o desenvolvimento urbano, 
mediante aporte de recursos destinados à implementação de projetos caracterizados por 



 

 

ações que visem priorizar a ampliação do atendimento à população aos serviços saneamento, 
abastecimento de água, coleta de esgoto e lixo, transporte público, acessibilidade, 
regularização fundiária, acesso à moradia e urbanização, dentre outros caracterizados como 
desenvolvimento urbano. 
 
Apesar de a vigência ser até 30/04/2012, verificou-se que o último Boletim de Medição, 
referente à sinalização viária, foi encaminhado à CAIXA em 20/05/2014 (fls. 2059 do 
Anexo Técnico de Engenharia XII), sendo que o Contrato de Repasse foi prorrogado por 3 
vezes: - 30/04/2013 (fls. 174 do Volume Principal I); - 30/10/2013 (fls. 222 do Volume 
Principal I); e, - 30/10/2014 (fls. 310 do Volume Principal II); 
 
Em 03/11/2011, mediante solicitação encaminhada à CAIXA (fls. 1191 do Anexo Técnico 
de Engenharia VIII), a prefeitura solicitou a alteração dos serviços de pavimentação, 
passando a capa asfáltica de Tratamento Superficial Duplo – TSD para Micro Revestimento 
Asfáltico à Frio, alegando manifestações de insatisfação da comunidade aparecidense ao 
método adotado. Entretanto, antes do pronunciamento da CAIXA quanto às modificações, a 
Prefeitura encaminhou o 4º Boletim de Medição (fls. 1276 do Anexo Técnico de Engenharia 
VIII), o 5º Boletim de Medição (fls. 1492 do Anexo Técnico de Engenharia IX) e o 6º 
Boletim de Medição (fls. 1515 do Anexo Técnico de Engenharia IX) já com a alteração do 
tipo de capa asfáltica. Posteriormente, a CAIXA emitiu parecer técnico, em 05/03/2012, 
informando que a utilização do micro revestimento como capa asfáltica comprometia a 
funcionalidade como pavimento pronto e não poderia ser acatado e que não era possível 
considerar como objeto do Contrato de Repasse apenas a base e imprimação, pois por si não 
caracterizavam um pavimento funcional e durável, para tanto sugeria a alteração do local de 
intervenção (fls. 1528 a 1529 do Anexo Técnico de Engenharia IX). 
 
Sendo assim, havendo a obrigatoriedade de utilização de capa asfáltica com utilização de 
Concreto Betuminoso Usinado à Quente – CBUQ, foi encaminhada pela Prefeitura nova 
área de intervenção, mantendo os bairros Nova Olinda e Marista Sul, e substituindo o Setor 
Campos Elíseos pela Rua Ipiranga no Setor Itatiaia e Logradouros no Setor Buriti Sereno, 
tendo em vista a utilização micro revestimento asfáltico em logradouros inicialmente 
apresentados. 
 
Para aceite da reprogramação, uma vez que as áreas já estavam com pavimentação 
concluída, a CAIXA solicitou a apresentação de comprovação de que as obras foram 
executadas depois da assinatura do contrato de repasse (fls. 1687 do Anexo Técnico de 
Engenharia X). Para tanto, a Prefeitura encaminhou duas ordens de serviço, uma de 
10/05/2011, no bairro Setor Buriti Sereno (fls. 1689 do Anexo Técnico de Engenharia X), e 
outra de 28/09/2011, no bairro Parque Itatiaia (fls. 1690 do Anexo Técnico de Engenharia 
X), com autorização de inicio das obras no âmbito do contrato 158/2010, firmado com a 
empresa Sobrado Construção. 
 
Considerando que tratou de alterações substanciais no projeto, devido à alteração do local de 
intervenção com a mudança do bairro beneficiado, solicitou-se a manifestação do Ministério 
das Cidades, sendo posteriormente aprovada a alteração, conforme Comunicação 
GIDURGO 997/2013, de 13/02/2013 (fls. 1687 do Anexo Técnico de Engenharia X). Após 
a aprovação da reprogramação, a Prefeitura encaminhou um Boletim de Medição (fls. 1701 
a 1754 do Anexo Técnico de Engenharia X), consolidando a execução dos serviços na nova 
área de intervenção no período de 02/08/2012 a 28/02/2013, no total de R$ 11.255.350,68, 
correspondente a 87,83% do total previsto. Sobre o valor apresentado no Boletim de 



 

 

Medição consolidado, foi descontado o valor já pago à contratada  (R$ 7.371.263,95) e 
aprovado nos Relatórios de Acompanhamento de Engenharia – RAE referentes às inspeções 
realizadas nos serviços executados até o Boletim de Medição 03. 
 
Posteriormente, para utilização de saldo de repasse no valor de R$ 950.790,74, a Prefeitura 
submeteu novo Plano de Trabalho, incluindo pavimentação em logradouros do Setor Buriti 
Sereno (fls. 1798 do Anexo Técnico de Engenharia XI), sendo posteriormente aprovado pela 
CAIXA. 
 
Conforme documento acostado às fls. 2141 do Anexo Técnico de Engenharia XII, de 
17/07/2014, os valores atestados para a obra somavam R$ 12.244.389,19. Para o valor total 
atestado, foram utilizados os seguintes contratos firmados pela Prefeitura de Aparecida de 
Goiânia: 
 
- R$ 11.255.350,58 (serviços de pavimentação e drenagem) – Contrato 158/2010, de 
29/06/2010 – oriundo da Concorrência 002/2010, vencida pela Sobrado Construção Ltda., 
no valor total de R$ 82.445.270,41; 
 
- R$ 882.580,61 (serviços de sinalização horizontal e vertical, pavimentação, terraplanagem, 
galerias de águas pluviais, nos bairros Jardim Buriti Sereno, Parque Montreal e International 
Park) - Contrato 255/2013, de 07/08/2013 – oriundo da Concorrência 29/2012, para o 
Consórcio formado entre as empresas Tescon Engenharia Ltda. e Goiás Construtora Ltda., 
no valor de R$ 46.492.961,91; 
 
- R$ 57.157,51 (serviços de sinalização estatigráfica) - Contrato 568/2013, de 30/12/2014, 
oriundo da Tomada de Preço 24/2013, vencida pela Sinalenge Comércio e Indústria Ltda., 
no valor de R$ 594.251,40; 
 
- R$ 49.300,49 (placas de identificação de logradouros públicos) - Contrato 792/2014, de 
09/07/2014, oriundo do Pregão Presencial 061/2014, vencido pela BR Sinalizadora Ltda., no 
valor de R$ 413.780,00. 
 
Até a conclusão dos trabalhos, a Prefeitura ainda não havia apresentado a prestação de 
contas referente ao Contrato de Repasse à CAIXA.  
##/Fato## 

2.1.2. Aproveitamento de contrato preexistente, resultante de licitação pretérita ao 
Contrato de Repasse 334734-27/2010. 
 
Fato 
 
Após a análise do Processo CAIXA 2634.0334734-27/2010, referente ao Contrato de 
Repasse 334734-27/2010, de 20/07/2010, verificamos que houve a aceitação de licitação 
pretérita para consecução do objeto pactuado sem o devido atendimento aos dispositivos 
previstos na Lei 8.666/1993, no art. 112 da Lei 12.017/2009 (LDO 2010) e no Manual de 
Instruções para Contratação e Execução dos Programas e Ações do Ministério das Cidades 
não inseridos no PAC - Exercício 2010. 
 
Ressalta-se que o Contrato 158/2010, originário do Processo Licitatório da Concorrência n° 
002/2010, de 08/01/2010, firmado entre a Prefeitura de Aparecida de Goiânia e a Sobrado 
Construções, já foi objeto de análise do Tribunal de Contas da União, mediante o Acórdão 
nº 4219/2014 – TCU – 2ª Câmara, reiterando que Município de Aparecida de Goiânia 



 

 

cumpra a determinação contida no subitem 9.3 do Acórdão 2.272/2011-Plenário, de 
10/08/2011, no sentido de que não utilize contratos decorrentes de licitações pretéritas para 
execução de serviços e de obras suportadas por instrumentos de repasse que venham a ser 
celebrados com a União. Entretanto, o próprio acordão afirma que, como o entendimento 
contido no Acórdão 2.272/2011-Plenário foi posterior à celebração do Contrato de Repasse 
em pauta, as determinações abarcariam apenas os futuros instrumentos celebrados com o 
município. 
 
Entretanto, esta CGU-R/GO traz a baila desconformidades à legislação vigente à época da 
celebração do Contrato de Repasse que inviabilizariam a aceitação da licitação pretérita, e 
que deveriam ter sido observados tanto pela CAIXA quanto pela Prefeitura de Aparecida de 
Goiânia. 
 
Primeiramente, ressalta-se que o Anexo 4 do Manual de Instruções para Contratação e 
Execução dos Programas e Ações do Ministério das Cidades não inseridos no PAC - 
Exercício 2010 dispõe que os editais de licitação para consecução do objeto previsto no 
Contrato de Repasse somente poderão ser publicados após a assinatura do respectivo 
Contrato e emissão do Laudo de Análise de Engenharia pela CAIXA, com o correspondente 
orçamento, e, apesar de trazer regras de aceitação para licitação realizada antes da assinatura 
do Contrato de Repasse, a utilização de licitação pretérita é exceção e não regra. Portanto, 
todas as condicionantes, inclusive o atendimento à legislação vigente, devem ser atendidas. 
Entende-se, todavia, que não houve cumprimento ao referido manual, citamos os seguintes 
pontos que merecem destaque: 
 
- O item “a.1” do Anexo 4 do Manual impõe a condição de que deve ficar demonstrado que 
a contratação é mais vantajosa para a Administração, se comparada com a realização de uma 
nova licitação. Entende-se que a realização de procedimento licitatório, no direito 
positivado, é a forma de se determinar a proposta mais vantajosa para a Administração, 
conforme dispõe o art. 3º da Lei 8.666/93, portanto a comparação entre os preços dos itens 
de serviço da planilha orçamentária e os preços constantes do SINAPI apenas reflete o 
parâmetro máximo para a aceitabilidade dos custos das obras, tendo por objetivo atender ao 
disposto no art. 112 da Lei 12.017/2009 (LDO 2010), não podendo ser utilizado para 
determinar a vantagem de uma contratação; 
 
- O art. 112, §5º, da Lei 12.017/2009 (LDO 2010), determina que deve constar do projeto 
básico a declaração expressa do autor das planilhas orçamentárias, quanto à compatibilidade 
dos quantitativos e dos custos constantes de referidas planilhas com os quantitativos do 
projeto de engenharia e os custos do SINAPI. Além de o projeto básico da Concorrência 
002/2010 realizada pelo Município de Aparecida de Goiânia não possuir a referida 
declaração, na análise realizada por esta CGU-R/GO e pela CAIXA estavam verificamos um 
superfaturamento por sobrepreço de R$ 159.827,29 relativo aos itens com valores acima dos 
custos do SINAPI, conforme item 2.1.5 deste Relatório; 
 
- Realização da licitação com previsão orçamentária insuficiente, conforme item 2.2.1 deste 
Relatório; 
 
- Utilização de licitação/contrato tipo “guarda-chuva”, conforme item 2.2.3 deste Relatório; 
 
- Restrição à competitividade do processo licitatório, conforme itens 2.2.4 e 2.2.5 deste 
Relatório; 



 

 

 
- Ausência de detalhamento do BDI, conforme item 2.2.6 deste Relatório; 
 
- Ausência do parcelamento do objeto, conforme item 2.2.7 deste Relatório. 
 
A CAIXA afirma que, na qualidade de mandatária da União, não detém legitimidade para 
fiscalizar as licitações processadas pelos entes beneficiários de recursos do OGU (fls. 54 a 
58 do Volume Principal I), entretanto, no item 2.1.2.2 do Manual de Instruções para 
Contratação e Execução dos Programas e Ações do Ministério das Cidades não inseridos no 
PAC - Exercício 2010, é atribuído àquele agente financeiro a análise da documentação 
relativa ao procedimento licitatório. Neste sentido, entendemos haver desacordo entre as 
atribuições e os entendimentos emanados, pois, caso a CAIXA não verifique a legalidade do 
procedimento licitatório, as condicionantes para a aceitação da licitação pretérita, contidas 
no Anexo 4 do Manual, não são verificadas, tornando-as, consequentemente, inócuas. 
 
A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, em documento acostado às fls. 59 a 65 (Volume 
Principal I), de 21/02/2011, apresenta justificativas para a aceitação da licitação pretérita. 
Das justificativas apresentadas, destaca-se a alegação da vantagem obtida na Concorrência 
002/2010, informando que o orçamento prévio era de R$ 125.012.185,46 e que a proposta 
vencedora totalizou R$ 82.445.270,41. Ao contrário do que afirma a Prefeitura, conforme 
descrito no item 2.1.5 deste Relatório, a proposta vencedora já possuía itens de serviços 
acima do preço de referência adotado pela União, refutando, portanto, a alegação prestada. 
 
Pelo exposto, entende-se que a Concorrência n° 002/2010 não deveria ter sido aceita para a 
execução do objeto do Contrato de Repasse 334734-27/2010. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A CAIXA, mediante o Ofício nº 965/2014/GIGOV/GO, de 04/11/2014, apresentou as 
seguintes justificativas: 
 
“A resposta a este item é a mesma fornecida ao item 3 da ordem de serviço 201411249 
acima.” 
 
Resposta fornecida pela CAIXA para o item 3 da Ordem de Serviço 201411249: 
 
“Observa-se no anexo 4 do ‘Manual de Instruções para Contratação e Execução dos 
Programas e Ações do Ministério das Cidades não inseridos no PAC - Exercício 2010’ que 
o gestor estabelece que a utilização de licitação pretérita só pode ser admitida se ficar 
comprovado que a contratação é mais vantajosa para a Administração, quando comparada 
com a realização de nova licitação. O proponente apresentou justificativa em que afirmava 
existir esta vantagem. Entendemos que a avaliação da existência desta vantagem ou não, 
considerando a ausência de critérios objetivos estabelecidos pelo gestor dos recursos, 
somente pode ser feita pelo próprio município, não sendo possível 
nenhum tipo de verificação pela Caixa. 
 
O normativo AE099 versão 005 traz o seguinte texto: 
 



 

 

4.5.3 A verificação dos aspectos legais em relação aos procedimentos licitatórios extrapola 
a competência da CAIXA enquanto instituição, financeira, nos termos do Decreto-Lei n 
759/1969 para realizar atividades de controle não previstas em seu Estatuto. 
 
Por sua vez, o Manual do Ministério das Cidades traz em seu item 2.1.2.2, citado no oficio 
da CGU, o seguinte texto, referente às atribuições da Caixa: 
 
e) analisar a documentação relativa ao processo licitatório, observando a adequada 
publicidade, compatibilidade da planilha de preços e dos respectivos serviços descritos pelo 
vencedor com os preços e serviços correspondentes ao orçamento de referência aprovado 
pela CAIX4, correto enquadramento do objeto do Contrato de Repasse com o 
efetivamente licitado, sua adjudicação e homologação, fazendo anexar ao processo de 
contratação manifestação expressa de advogado não participante do processo licitatório 
atestando o atendimento às exigências da Lei n° 8.666, de 1993, à regularidade 
procedimental, ao enquadramento da modalidade do processo licitatório e demais 
orientações constantes no anexo 3 deste Manual; 
 
Note-se que o texto do item 2.1.2.2 do Manual cita e limita as atribuições concernentes à 
Caixa, dentro da análise de documentos da licitação. Todas estas verificações foram feitas, 
ou seja, observou-se a adequada publicidade, a compatibilidade entre a planilha licitada e 
o objeto contratado com a Caixa, o enquadramento e a declaração de advogado sobre o 
atendimento à Lei 8.666/1993. Não cabe à Caixa nenhuma outra verificação, pois como 
exposto no texto do normativo AE 099 versão 005 (copiado acima), qualquer outra análise 
extrapolaria sua competência. 
 
Corroborando este entendimento, pode-se observar que o título do anexo 4 do Manual 
citado é ‘Orientações a serem observadas pelos licitantes’. Tendo em vista que este Manual 
se destina tanto à Caixa quanto aos municípios, e serve para orientar os procedimentos de 
ambos, não consideramos que todas as orientações nele contidas devam ser verificadas pela 
Caixa, mas somente as que estão contidas em suas atribuições.” 
 
A Prefeitura de Goiânia, mediante o Ofício não numerado, de 12/11/2014, encaminhado a 
esta CGU-R/GO, em 13/11/2014, apresentou as seguintes justificativas: 
 
“Para este item replica-se a resposta apresentada no item ‘3’ do Contrato de Repasse n° 
328195-88/2010, constante na parte inicial do relatório.” 
 
Resposta fornecida pela CAIXA para o item ‘3’ do Contrato de Repasse n° 328195-88/2010: 
 
“Quanto a esta alegação cabe asseverar que o TCU através do Acórdão n. 4219/2014 – 2ª 
Câmara, em análise ao contrato 158/2010 solicitou que fosse cumprido o subitem 9.3 do 
Acórdão 2.272/201 l-Plenário, de 10/08/2011, todavia tal determinação foi posterior à 
assinatura do contrato que já havia sido firmado, sendo que o que tivesse sido assinado e 
iniciado a execução era para ser concluído, evitando-se danos ao erário. 
 
Logo, diante da decisão da Corte de Contas não houve qualquer sanção quanto ao fato 
alegado pela CGU, assim, não há que se falar em irregularidade ou vícios no procedimento. 
 
Cabe aduzir ainda que este contrato não se trata de contrato guarda-chuva, pelo contrário 
existe delimitação de objeto e valor de contrato. De outro modo o entendimento aplicado 



 

 

por i. CGU distancia do que já restou decidido pelas Cortes de Contas quanto à legalidade 
dos atos praticados. 
 
Na interpretação da norma, não pode confundir a necessidade de se licitar para se fazer 
uso de verbas públicas com a alocação de recursos em contratos já licitados. Veja que para 
a licitação deverão estar garantidos os recursos para as obras que serão executadas no ano 
em curso. Enquanto que os repasses deverão ser alocados em contratos existentes à medida 
que esses recursos complementam as verbas contratadas até o valor do contrato. 
 
No caso em questão não houve qualquer descumprimento ao Manual de Instruções do 
Ministério das Cidades, haja vista que houve autorização tanto da consultoria jurídica 
Ministério Cidades quanto da CEF para aprovação de utilização de contrato de repasse ao 
contrato já licitado. 
 
Obtempere-se no contrato de prestação de serviços em voga havia previsão expressa da 
possibilidade de captação de recursos da União para a complementação das obras 
licitadas, estando o mesmo em plena vigência quando da inserção dos recursos da União 
para as obras e serviços de Infraestrutura urbana. 
 
Não há que se falar em ferimento ao princípio da competitividade, posto que foram várias 
empresas habilitadas para a sessão de abertura de propostas de preços, vencendo a 
empresa que apresentou o menor preço de acordo com as tabelas vigentes na época. 
 
Assim, a quantidades de licitantes habilitadas já demonstra sem sombra de dúvida que não 
houve exigências excessivas ou discriminatórias, foi garantido o Princípio da Isonomia e 
selecionada a proposta mais vantajosa para administração. 
 
Vale acrescentar que para a assinatura do Contrato de Repasse ora vergastado houve 
demonstração por este Município através de nota técnica da identidade do objeto; 
inviabilidade técnica e econômica do parcelamento; ganhos com economia de escala e 
verificação da competividade da licitação, o que justificava o aproveitamento do contrato já 
firmado, detentores de comprovadas vantagens, o que foi referendado pela CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL E MINISTÉRIO DAS CIDADES. 
 
Diferentemente do que foi alegado, não se trata de ausência de parcelamento de objeto, vez 
que foi uma licitação de um conjunto de obras tecnicamente semelhantes, correlatas, 
interdependentes, no mesmo procedimento, atendo o objetivo fundamental de obter a 
proposta mais vantajosa com a diminuição de custos das obras. 
 
Com efeito, a conveniência da eventual divisão em parcelas de qualquer obra ou serviço 
nos termos do §1º do art. 23 da Lei n. 8.666/93, não pode desconsiderar dois elementos 
fundamentais: a) o disposto no parágrafo único do art. 8° da lei de licitações; b) o aumento 
do custo das obras e os efeitos da economia de escala na contratação conjunta de obras 
similares, interdependentes ou escalonadas dentro do mesmo complexo operacional.  
 
O citado art. 8° da LL dispõe que a ‘execução das obras e dos serviços deve programar-se, 
sempre, em sua totalidade, previstos seus custos atual e final e considerados os prazos de 
sua execução’; esclarecendo no seu parágrafo único que ‘É proibido o retardamento 
imotivado da execução de obra ou serviço, ou de suas parcelas, se existente previsão 
orçamentária para sua execução total, salvo insuficiência financeira ou comprovado motivo 



 

 

de ordem técnica, justificados em despacho circunstanciado da autoridade a que se refere o 
art. 26 desta Lei’, ou seja, resta evidenciado que o fracionamento não pode ser realizado 
em detrimento das exigências de rapidez e economicidade da execução das obras. 
 
No presente caso, as alegações se apresentam inteiramente inconsentâneas com o interesse 
público, tendo em vista que a população beneficiada necessita das obras e serviços com 
urgência, sendo impositiva à Administração licitante a busca da alternativa mais rápida, 
eficiente e que não importe em elevação de custos, como é a contratação conjunto do 
complexo comum de obras e serviços licitados. 
 
Buscou o atendimento ao princípio da competividade, amplamente acolhido no edital, deve 
ser adequado à aplicação de outros princípios jurídicos igualmente importantes, tais como 
o da razoabilidade, da proporcionalidade, da impessoalidade, que recomendam a inclusão, 
nas regras do edital, da alternativa de menor custo e mais vantajosa para o interesse 
público, especialmente quanto à economia de escala prevista mencionada no §1º, in fine, do 
art. 23 da Lei 8.666/93. 
 
Bem como, ocorrer que a Administração Municipal optou pela otimização do 
gerenciamento da execução do empreendimento, que foi planejado como um todo. 
 
A execução da totalidade do empreendimento conduz a algumas vantagens substanciais, 
quais sejam: otimização do gerenciamento da sua execução bem como a otimização da 
própria execução em si. 
 
Efetivamente, o gerenciamento da obra realizada por uma empresa se traduz em vantagens 
incontestáveis: maior nível de controle pela Administração na execução das obras e 
serviços, maior concatenação entre as diferentes fases do empreendimento, maior facilidade 
no cumprimento do cronograma preestabelecido e na observância dos prazos, concentração 
da responsabilidade pela execução do empreendimento em uma só pessoa, concentração da 
garantia dos resultados. 
 
Em síntese, a otimização do gerenciamento da execução do empreendimento implica 
concentrar a responsabilidade pela execução em uma só pessoa de modo a maximizar o 
controle sobre a execução do objeto licitado, com evidente ganho de eficiência e de 
transparência na condição da obra pública. Trata-se, indubitavelmente, da melhor 
alternativa para a satisfação do interesse público. 
 
Inexiste, portanto qualquer ilegalidade na opção eleita pelo edital, ditada pelo interesse 
público, dentro do que permite e recomenda a Lei n. 8.666/93 à Administração Pública, na 
escolha da proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse, objetivo primordial da 
concorrência, de extrema relevância para o Município de Aparecida. 
 
Assim, o contrato de repasse foi utilizado dentro dos preceitos legais e executado em 
harmonia com as decisões e autorizações dos órgãos gestores de acordo com o aporte de 
verbas públicas obtidas junto ao Governo Federal.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Nas justificativas encaminhadas pela Prefeitura de Aparecida de Goiânia, aquele município, 
trazendo a lume o Acordão nº 4219/2014 – TCU – 2ª Câmara citado por esta CGU-R/GO, 



 

 

alega que “não há que se falar em irregularidade ou vícios no procedimento”. Entretanto, 
ao contrário do que afirma o Gestor municipal, aquele Tribunal asseverou que a realização 
da Concorrência 002/2010 ocorreu sem previsão orçamentária suficiente, e, ainda, que o 
objeto não estava claramente definido, contrariando o disposto no art. 7º, §2º, inciso III, da 
Lei 8.666/93, e a jurisprudência do Tribunal (Acórdão 74/2009-2ª Câmara, subitem 1.5.1, e 
Acórdão 2099/2011-Plenário, subitem 9.1.1). Mesmo assim, faz-se mister ressaltar que 
Contrato de Repasse 375.384-62/2011, que também fez uso da Concorrência 002/2010, foi 
celebrado após a publicação do Acórdão 2272/2011- TCU-Plenário, citado no Acordão nº 
4219/2014 – TCU–2ª Câmara.  
 
Pela justificativa prestada pelo município, depreende-se que o fato de a Corte de Contas não 
ter aplicado nenhuma sanção ao município exauri as irregularidades apontadas neste 
Relatório. Entretanto, no próprio o acórdão supramencionado, afirma-se que aquela 
municipalidade, tradicionalmente, celebra contratos sem a previsão orçamentária específica, 
citando, inclusive, o Relatório de Fiscalização 1381, de 12/05/2009, desta CGU. Conclui-se, 
portanto, que aquele município vem adotando as mesmas práticas, à revelia das 
recomendações emanadas pelos órgãos de controle. Ressalta-se, ainda, que os contratos de 
repasse firmados pelo município (Contratos de Repasse 328.195-88/2010, 334.734-27/2010, 
335.937-05/2010 e 375.384-62/2011) e que utilizaram a Concorrência 002/2010 foram todos 
celebrados após os entendimentos emanados por esta CGU. 
 
Com relação à alegação de que não se trata de um contrato guarda-chuva, ressalta-se que o 
que comumente caracteriza um contrato ou uma licitação "guarda-chuva" é a ausência de 
definição clara do seu objeto - fato este já reconhecido, inclusive, pelo Acórdão nº 
4219/2014 – TCU – 2ª Câmara - ou a sua abrangência além dos limites da razoabilidade ou, 
ainda, a sua utilização indevida. No caso sob análise, na argumentação de que havia 
delimitação do objeto, verifica-se que, já na assinatura do 1º Termo Aditivo, o município 
realizou supressões e acréscimos que superaram o limite de 25% estabelecido no art. 65, §1º, 
da Lei 8.666/1993, totalizando 82,05%. Naquele Termo Aditivo foram incluídas obras de 
infra-estrutura urbana em bairros não previstos originalmente no Edital da Licitação, 
alterando o objeto contratado de forma a abarcar os contratos de repasse que foram firmados 
após a realização do certame. Neste caso, não se tratou de simples alteração do local das 
obras, posto que a inclusão desses novos bairros implicou, também, alteração dos 
quantitativos de serviço inicialmente contratados. Não bastaria, também, que o objeto e o 
valor da Concorrência 002/2010 tivessem sido delimitados para que a contratação não fosse 
taxada de "guarda-chuva", seria necessário respeitar essa delimitação. Ao não fazê-lo, 
permitindo que a cada necessidade sejam incluídos novos bairros e alterados os quantitativos 
originalmente contratados, tem-se caracterizado a utilização indevida da contratação 
realizada, transformando-a em "guarda-chuva". 
 
Outro aspecto a ser analisado é a questão da necessidade de existência de previsão 
orçamentária prévia para a realização das obras contratadas. A alegação de que "não se pode 
confundir a necessidade de se licitar para se fazer uso de verbas públicas com a alocação 
de recursos em contratos já licitados" não se aplica ao caso concreto, pois, antes de a 
CAIXA emitir o Laudo de Análise de Engenharia – LAE, os recursos ainda não haviam sido 
asseverados para a execução do objeto pleiteado. Desta forma, caso aquele documento 
opinasse pela inviabilidade do empreendimento, ter-se-ia uma licitação desnecessária, 
entretanto, como prática adotada pela prefeitura, tem-se o contrato aditivado, a revelia do 
art. 65, §1º, da Lei 8.666/1993, para adaptar-se aos recursos federais obtidos. 
 



 

 

Com relação à restrição à competitividade, a Prefeitura afirma que foram várias as empresas 
que participaram da licitação e que, portanto, não teria havido tal restrição. Em verdade, 
cinco empresas tiveram suas propostas analisadas pela Comissão de Licitação. Diante dos 
tipos de obras licitadas, da ausência de complexidade técnica relevante para a sua execução 
e tendo em vista que obras de infraestrutura urbana (pavimentação e drenagem) são 
realizadas, diariamente, por centenas de empresas no país, entende-se que a apresentação de 
propostas por apenas cinco empresas não pode ser considerado argumento para refutar a 
restrição à competitividade. Além disso, é certo que o parcelamento de objeto divisível pode 
ampliar o universo de fornecedores. 
 
A alegada semelhança da natureza das obras e sua interdependência técnica, embora 
teoricamente possa ser possível, no caso sob análise, não se verificou na prática, já que não 
trouxe influência técnica significativa na sua execução. Fato este, já previsível antes mesmo 
da execução das obras licitadas. A própria execução das diversas obras contempladas na 
licitação foram realizadas obedecendo a projetos e cronogramas de execução que não 
indicam que a alegada interdependência técnica fosse um fator limitante à divisão do 
conjunto de obras em itens (por bairros ou por projetos, por exemplo). No caso em pauta, a 
divisão da contratação da obra em itens não comprometeria a sua satisfatória execução e a 
integridade do seu conjunto, pelo contrário, além de ser considerada viável, seria necessária, 
tendo em vista a própria obtenção do recurso federal para a consecução. 
 
Não há no processo da licitação apresentado pela Prefeitura, nem nas justificativas agora 
apresentadas, argumentação técnica circunstanciada que pudesse ser diretamente aplicada ao 
caso concreto sob análise. Assim, não há parecer técnico específico dando conta da 
interdependência das obras nos diversos bairros contemplados na licitação, ou mesmo sobre 
a necessidade de se obedecer a uma sequência determinada na execução das obras e que 
demonstrasse a vantagem de execução por uma única empresa. 
 
Diante do exposto, a justificativa para a opção por licitar globalmente dezenas de obras 
distintas e independentes entre si baseada na semelhança da natureza das obras e em uma 
teórica interdependência técnica, não comprovada no caso concreto, não pode ser acatada. 
Também as alegações de que a não divisão do conjunto de obras em itens teria trazido 
economia de escala para a contratação não é embasada por documentação circunstanciada e 
específica para o conjunto de obras licitado, nem no processo licitatório e nem nas 
justificativas ora analisadas. 
 
Se a simples argumentação de benefícios decorrentes da economia de escala, da otimização 
do gerenciamento da execução do empreendimento e da urgência em ofertar para a 
população obras e serviços de infraestrutura urbana fossem suficientes para motivar a opção 
de não subdividir o objeto licitado, a prática mais usual e comumente aceita deveria ser a de 
que todas as obras das prefeituras fossem licitadas em um único certame, o que, obviamente, 
não é a prática usual e não é esse o espírito embutido na legislação. No caso sob análise, a 
opção feita, caso realmente embasada nas argumentações apresentadas, deveria ter sido 
formalmente justificada com base em dados técnicos e econômicos reais.  
 
Quanto à alegação, pela Prefeitura, de que os atos praticados foram referendados pela 
CAIXA e pelo Ministério das Cidades, consideramos improcedentes, principalmente porque 
nenhuma daqueles entes realiza a análise da legalidade da licitação de seus convenentes, 
inclusive a CAIXA informou que não realizada nenhum tipo de verificação, atentando-se 
apenas a mera declaração do gestor municipal. 



 

 

 
Com relação às justificativas prestadas pela CAIXA, verifica-se que o conjunto de 
atribuições compelidas àquele agente financeiro não abarca as exigências do Ministério das 
Cidades para a aceitação da licitação pretérita. Inclusive, o item “2.2c” (Cláusula Segunda – 
Das Obrigações das Partes) do Contrato 21/2011, de 18/10/2011, que estabelece a prestação 
de serviços de operacionalização, pela CAIXA, dos Programas e das Ações geridos por 
aquele Ministério, compreendendo as transferências voluntárias, estabelece exatamente o 
que está disposto no item 2.1.2.2 do Manual do Ministério das Cidades. Reforçando, 
portanto, o entendimento, desta CGU-R/GO, de que as condicionantes para a aceitação da 
licitação pretérita, em face à verificação do procedimento licitatório, são inócuas, não 
gerando qualquer efeito, pois, efetivamente, não são verificadas. 
 
Outrossim, no que tange à utilização de licitações pretéritas, entende-se que tal aceitação, 
pelos entes da União, ofende o disposto no art. 7º, § 2º, inciso III, da Lei nº 8.666/93, que 
condiciona a abertura dos procedimentos licitatórios à existência de “previsão de recursos 
orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras e serviços 
a serem executados no exercício financeiro em curso”. Portanto, antes de a assinatura do 
Contrato de Repasse e de a CAIXA verificar a compatibilidade e a suficiência da 
documentação técnica apresentada, mediante a emissão do Laudo de Análise de Engenharia 
– LAE, os recursos ainda não foram asseverados para a execução do objeto pleiteado. 
 
Por fim, reforça-se o fato de que esta CGU emitiu o Relatório de Fiscalização 1381, de 
12/05/2009, onde apontou as mesmas irregularidades na execução de contratos de repasse 
firmados entre Prefeitura de Aparecida de Goiânia e o Ministério das Cidades para execução 
de obras de infraestrutura urbana, situação em que emanou recomendações tanto para a 
CAIXA quanto para o Ministério das Cidades, entretanto as mesmas não foram atendidas. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Recomenda-se ao Ministério das Cidades que determine à CAIXA 
estabelecer dispositivos nos manuais de operacionalização dos Programas e das Ações 
geridos por este Ministério que vetem a aceitação de licitações pretéritas, por ofender o 
disposto no art. 7º, § 2º, inciso III, da Lei nº 8.666/93, e o disposto no artigo 35 da Portaria 
Interministerial CGU/MF/MP nº 507/2011 que estabelece, para os editais de licitação, que 
para a consecução do objeto conveniado somente poderão ser publicados após a assinatura 
do respectivo convênio e aprovação do projeto técnico pelo concedente. 
 
Recomendação 2: Recomenda-se ao Ministério das Cidades que abstenha-se de liberar 
recursos federais em futuros contratos de repasse que venham a ser celebrados com 
Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia/GO e que utilizem o Contrato 158/2010 
oriundo da Concorrência 002/2010. 
 
 
2.1.3. Bairros e ruas não contidos no objeto da Concorrência 002/2010. 
 
Fato 
 
Na análise do Processo 2010001388 da Superintendência de Licitações e Pregões da 
Prefeitura de Aparecida de Goiânia, referente à Concorrência 002/2010, vencida pela 
Sobrado Construção Ltda., que originou o Contrato 158/2010, de 29/06/2010, e apresentado 
pela Prefeitura para a execução do Contrato de Repasse 334734-27/2010, verificou-se que 



 

 

somente os bairros Campos Elíseos e Marista Sul, constante da declaração das áreas de 
intervenção (fls. 1550 do Anexo Técnico de Engenharia IX do Processo 2634.0334734-27-
2010), fazia parte do projeto básico daquela concorrência, os demais bairros (Buriti Sereno e 
Setor Itatiaia) não foram abarcados pela Concorrência. Entende-se que essas inclusões 
frustram o procedimento licitatório, tendo em vista as diferenças entre o objeto licitado e o 
que foi efetivamente executado, uma vez que o projeto básico torna-se inadequado. 
Outrossim, no processo apresentado pela municipalidade, não havia, ainda, a formalização 
de termo aditivo que promovesse tais modificações.  
##/Fato## 

 
Manifestação da Unidade Examinada 
 
A CAIXA, mediante o Ofício nº 965/2014/GIGOV/GO, de 04/11/2014, apresentou as 
seguintes justificativas: 
 
“O proponente apresentou termo aditivo ao contrato de empreitada com acréscimo de 
novos bairros, inclusive os citados Buriti Sereno e Setor Itatiaia. Uma cópia deste termo 
aditivo está arquivada nas folhas 376 a 378 do volume IV do contrato de repasse 375384-
62/2011.” 
 
A Prefeitura de Goiânia, mediante o Ofício não numerado, de 12/11/2014, encaminhado a 
esta CGU-R/GO, em 13/11/2014, apresentou as seguintes justificativas: 
 
“No caso em apreço não procede a alegação de que houve frustração ao processo 
licitatório da Concorrência 002/2010. As adequações promovidas na presente contratação 
não alteraram o objeto licitado, considerando que foram mantidos os serviços licitados, 
tendo ocorrido tão somente relocação de endereços. A essência da contratação foi mantida, 
considerando não ter ocorrido alteração do objeto licitado / contratado. Relocou-se 
endereços para melhor aproveitamento do contrato, em conformidade com a prioridade de 
metas da atual administração. 
 
Reitera-se que as condições do contrato foram mantidas, não houve alteração do objeto 
contratado, considerando tratar-se dos mesmos serviços, cujos métodos executivos são 
idênticos ao escopo contratado. Não houve em nenhum momento, alteração do item do 
serviço a ser executado.”   
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

 
Análise do Controle Interno 
 
Analisando a resposta apresentada pela CAIXA, verificou-se que o termo aditivo 
mencionado na manifestação foi firmado pela prefeitura de Aparecida de Goiânia em 
07/10/2011. Por outro lado, a declaração das áreas de intervenção foi encaminhada mediante 
ofício não numerado (fls. 1534 do Anexo Técnico de Engenharia IX do Processo 
2634.0334734-27-2010) em 26/07/2011, ou seja, anteriormente à celebração daquele termo 
aditivo. Desta forma, observando a ordem cronológica dos atos, entende-se que, na análise 
do procedimento licitatório realizada pela CAIXA, não foi observado se a obra coincidia ou 
estava contida no objeto da licitação. Tão somente foi acatada a declaração da Prefeitura 
sem passar por crivo, contrariado, inclusive, o entendimento emanado na manifestação 
jurídica da NJ DIJUR/CAIXA nº 5501/2009 (fls. 56 do Volume Principal I). 
 
Ainda assim, entende-se que o fato de os serviços constituírem realização de terraplenagem, 
pavimentação asfáltica e drenagem pluvial não dispensa a necessidade de detalhamento do 



 

 

objeto. No termo aditivo citado pela CAIXA, a Prefeitura tão somente indica, de forma 
genérica, o bairro onde as obras financiadas seriam realizadas, não apresentando maiores 
detalhamentos (bairros, ruas, serviços, metragens etc.). Desta forma, mesmo que a ordem 
cronológica dos atos correspondesse às justificativas prestadas pela CAIXA, não seria 
possível, com a documentação apresentada pela Prefeitura, verificar se a obra coincidia ou 
estava contida no objeto da licitação.  
 
Ao contrário do que afirma a prefeitura de Aparecida de Goiânia, a realização da relocação 
de endereços foi um dos fatores que ensejou a alteração do objeto licitado, ocasionando, com 
isso, consideráveis alterações no escopo. Considera-se, ainda, que as modificações 
contratuais devem ater-se às alterações quantitativas ou qualitativas com vistas a adequar o 
Projeto Básico licitado, entretanto, ao contrário do que afirma a Prefeitura, houve sim a 
inclusão de novos serviços no termo aditivo mencionado. 
 
Pelo exposto, concluímos que as alterações propostas no termo aditivo transfiguraram o 
objeto inicialmente licitado, ultrapassando, inclusive, os limites estabelecidos no art. 65, §1º, 
da Lei 8.666/93. Reafirma-se, novamente, a caracterização do contrato como “guarda-
chuva”, pois se tencionou, com o termo aditivo, a inclusão de obras de infraestrutura urbana 
em bairros não previstos originalmente no Edital da Licitação, alterando o objeto contratado 
de forma a abarcar os contratos de repasse que foram firmados após a realização do certame. 
Desta forma, o aproveitamento daquela licitação era inviável, ensejando a realização, pela 
Prefeitura de Aparecida de Goiânia, de novo procedimento licitatório.  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 2: Recomenda-se ao Ministério das Cidades que inste a CAIXA a instituir 
controles no fluxo de análise da documentação relativa ao procedimento licitatório, de forma 
a comprovar que o objeto do contrato de repasse está contido no objeto da licitação. 
 
 
2.1.4. Diferença entre medições pagas e as verificadas in loco nas larguras de ruas, 
gerando prejuízo financeiro na ordem de R$ 21.435,40, para uma amostragem de 
24,22%  do executado no âmbito do Contrato de Repasse nº 0334734-27/2010. 
 
Fato 
 
Durante a verificação in loco foram percorridos os bairros Setor Campos Elíseos, Setor 
Marista Sul, Jardim Buriti Sereno e Parque Itatiaia, com foco na verificação da existência 
dos revestimentos asfálticos, meios-fios, galerias de águas pluviais e sinalização vertical e 
horizontal.  

Com o intuito de averiguar a qualidade da pavimentação executada, em especial o tipo de 
revestimento aplicado, foram observados, aleatoriamente, os diversos cortes encontrados no 
pavimento executado, realizados posteriormente à sua execução, a maioria provavelmente 
devido a escavações relacionadas à infraestrutura de serviços de água e esgoto. Em seguida, 
foram escolhidos alguns cortes não remendados, onde foi feita uma limpeza, de modo a 
expor as camadas do pavimento. Nos locais selecionados, considerando-se as características 
que puderam ser observadas, verificou-se a existência de uma camada de base granular de 
solo e cascalho, os vestígios da imprimação aplicada sobre a base e o revestimento superior 



 

 

de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) com espessura condizente com a de 2,5 
cm das medições oficiais. 

A seguir, foram conferidos 5.663,40 m metros de ruas sobre um total de 23.378,10 m (sendo 
21.212,20 m do contrato original e 2.165,90 m da reprogramação), o que resulta em uma 
amostragem de 24,22%.   
 
A conferência das obras de pavimentação asfáltica, de galerias de águas pluviais e 
sinalização executadas no âmbito do Contrato de Repasse nº 0334734-27/2010 foi realizada 
pela Equipe de Fiscalização em setembro/2014, com a utilização de trena de  50  metros  e  
aparelho  GPS,  modelo Garmin E-Trex Legend, para a medições realizadas. 

As diferenças verificadas nos comprimentos da pavimentação asfáltica encontram-se dentro 
da margem de erro esperada, considerando a precisão e o manuseio dos instrumentos de 
medição utilizados, totalizando apenas 3,00%.  
 
Por outro lado, constatou-se que dos 04 bairros vistoriados, 03 apresentaram ruas com 
larguras menores que as larguras das medições apresentadas à Caixa. As diferenças 
observadas devem-se às larguras das sarjetas de concreto contíguas ao pavimento asfáltico. 
A largura da sarjeta integra a base das vias, mas não o revestimento asfáltico das mesmas. 
Desta maneira, as diferenças de larguras decorrentes das sarjetas devem ser deduzidas dos 
serviços de revestimento asfáltico das medições apresentadas à Caixa. Assim, considerando 
o comprimento da planilha de medição e pago pela Caixa e as larguras vistoriadas e medidas 
in loco, tem-se para a amostra fiscalizada, os quantitativos detalhados no quadro a seguir:  
Comparativo entre as áreas pavimentadas detalhadas nas planilhas de medições e pagas pela 
Caixa e as medidas, vistoriada in loco, considerando o mesmo comprimento.  

Bairros Ruas 
  Medido Verificado in loco 

Difer. 
  Comp. 

(m) 
Larg. 
(m)  Área  Comp. 

(m) 
Larg. 
(m)  Área  

Residencial 
Campos 
Eliseos 

Rua 
Grenoble 

Rua 38 até  Av 
Buenos Aires 589,50 6,70 3.949,65 589,50 6,70 3.949,65 0,00 

Rua 
Marselha 

Rua Cannes c/ Rua 
Grenoble 573,60 6,70 3.843,12 573,60 6,70 3.843,12 0,00 

Total     1.163,10   7.792,77 1.163,10   7.792,77 0,00 

Setor Marista 
Sul 

AV B Rua 17 até Rua 19 70,00 6,70 469,00 70,00 6,45 451,50 17,50 

AV B Rua 19 até Rua 34 531,70 6,70 3.562,39 531,70 6,40 3.402,88 159,51 

Rua 26 Av B c/ Av C 277,00 6,70 1.855,90 277,00 6,70 1.855,90 0,00 

Rua 30 Av B c/ Av C 274,70 6,70 1.840,49 274,70 6,75 1.854,23 -13,73 

Rua 32 Av C c/ Av B 274,60 6,70 1.839,82 274,60 6,70 1.839,82 0,00 

Total     1.428,00   9.567,60 1.428,00   9.404,33 163,28 

Jardim Buriti 
Sereno - 
Etapa 1 

Rua da 
Imprensa 

Rua Jardim 
Botanico c/ Rua 
Jangadeiro 

375,00 6,00 2.250,00 375,00 5,80 2.175,00 75,00 

Rua da 
Imprensa 

Rua Jangadeiro c/ 
Rua Jardim de Alá 370,00 6,00 2.220,00 370,00 5,75 2.127,50 92,50 

Rua da 
Imprensa 

Rua Jardim de Alá 
c/ Rua Jardim 
Botanico  

489,00 6,00 2.934,00 489,00 5,70 2.787,30 146,70 

Rua 
Jangadeiro 

Rua Jardim 
Botanico até  Av 
Brasil 

355,00 9,00 3.195,00 355,00 8,70 3.088,50 106,50 



 

 

Rua Marques 
de Abrantes 

Asfalto existente c/ 
Rua Montese 

354,50 7,00 2.481,50 354,50 6,60 2.339,70 141,80 

Total     1.943,50   13.080,50 1.943,50   12.518,00 562,50 

Parque 
Itatiaia Rua Ipiranga Rua Mucuripe ao 

final 259,70 7,00 1.817,90 259,70 6,45 1.675,07 142,84 

Total     259,70   1.817,90 259,70   1.675,07 142,84 

TOTAL Contrato 4.794,30   32.258,77 4.794,30   31.390,16 868,61 

Reprogramação 

Jardim Buriti 
Sereno  

Rua Grande Av Atlantica até  
Rua Grajaú 138,70 9,00 1.248,30 138,70 8,60 1.192,82 55,48 

Rua Grande Rua Grajaú c/ Rua 
General Glicério 78,30 9,00 704,70 78,30 8,50 665,55 39,15 

Rua Grajaú Rua Grande c/ Rua 
Cristal 174,50 7,00 1.221,50 174,50 6,70 1.169,15 52,35 

Rua 
General 
Glicério 

Rua Grande c/ Rua 
Cristal 135,20 9,00 1.216,80 135,20 8,60 1.162,72 54,08 

Rua das 
Graças 

Rua Grande c/ Rua 
Cristal 190,70 7,00 1.334,90 190,70 6,70 1.277,69 57,21 

Rua Cristal Rua das Graças c/ 
Rua Grajaú 75,20 6,00 451,20 75,20 5,50 413,60 37,60 

Rua Cristal Rua Grajaú c/ Rua 
General Glicério 76,50 6,00 459,00 76,50 5,70 436,05 22,95 

TOTAL     869,10   6.636,40 869,10   6.317,58 318,82 

Total Reprogramação 869,10   6.636,40 869,10   6.317,58 318,82 

TOTAL GERAL (Contrato + Reprogramação) 5.663,40   38.895,17 5.663,40   37.707,74 1.187,43 
Fonte: Demonstrativos de Serviços de C.B.U.Q das Medições relativas aos períodos de 02/08/2012 a 28/02/2013 e de 01/03 
a 31/03/2014, constantes, respectivamente,  às folhas 1730 a 1732 e à folha 2054 do processo de Engenharia da Caixa,  CR 
0334734-27/2010 e vistoria in loco.  

Assim, conforme demonstra o quadro acima, tem-se um percentual de diferença de área 
entre o verificado in loco sobre o medido, tomado por amostragem, no total de 3,053% (R$ 
1.187,43/ R$ 38.895,17). Ressalte-se, ainda, o que se segue:  

1 – os valores medidos e pagos nos itens 3.0 e 4.0 “Pavimentação”, constantes nas últimas 
planilhas de medição (contrato e reprogramação), relativas aos períodos de 02/08/2012 a 
28/02/2013 e de 01/03 a 31/03/2014, foram de R$ 4.302.745,31 e R$ 576.440,90, 
respectivamente. Esses itens englobam os subitens 3.1 “Subleito e base”, 3.2 “Imprimação” 
e 3.3 “Concreto Betuminoso Usinado a Quente”, e 4.1 “Subleito”, 4.2 “Base e Sub-base”, 
4.3 “Imprimação” e 4.4 “Concreto Betuminoso Usinado a Quente”, respectivamente, 
conforme detalhamento no quadro a seguir:  
 

Contrato original 
Subitem 3.1 Sub-leito e base R$ 1.684.326,27 
Subitens 3.2 e 3.3 Imprimação e Concreto Betuminoso Usinado a Quente R$ 2.618.419,04 
Total do item 3.0 Pavimentação R$ 4.302.745,31 
Fonte: Medição relativa ao período de 02/08/2012 a 28/02/2013, constante às folhas 1702 a 1707 do processo de 
Engenharia da Caixa, CR 0334734-27/2010. 

Reprogramação 
Subitem 4.1 Sub-leito R$   28.819,45 
Subitem 4.2 Base e Sub-base R$ 224.652,30 
Subitens 4.3 e 4.4 Imprimação e Concreto Betuminoso Usinado a Quente R$ 322.969,18 
Total do item 4.0 Pavimentação R$ 576.440,90 



 

 

Fonte: Medição relativa ao período de 01/03 a 31/03/2014, constante às folhas 2043 a 2047 do processo de Engenharia da 
Caixa, CR 0334734-27/2010. 

Para efeito de cálculo do prejuízo da pavimentação, em função da diferença na largura da 
via, retiram-se os itens 3.1, 4.1 e 4.2, considerando apenas os valores dos itens 3.2, 3.3 e 4.3 
e 4.4, “Imprimação e Concreto Betuminoso Usinado a Quente”, que somados resultam no 
montante de R$ 2.941.388,22 (R$ 2.618.419,04 + R$ 322.969,18);  
 
2 - A área total executada constante nas planilhas de medição do contrato e reprogramação 
foi de 162.930,62 m², e, a amostra foi no total de 38.895,17 m², resultando em um 
percentual de 23,87%.   
 
Isto posto, projetando a amostra de 23,87% sobre o valor pago nos subitens dos serviços de 
Imprimação e Concreto Betuminoso Usinado a Quente, tem-se o montante de R$  
702.109,37 (23,87% de R$ 2.941.388,22). Calculando 3,053% sobre esse valor 
correspondente à amostra, obtêm-se um prejuízo financeiro no montante de R$ 21.435,40 
(3,053% de R$ 702.109,37). 
 

A conservação da pavimentação asfáltica verificada é satisfatória. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A CAIXA, mediante o Ofício nº 965/2014/GIGOV/GO, de 04/11/2014, informou o que se 
segue:  
 
“Esclarecemos que a vistoria da Caixa é exclusivamente visual e não verifica medidas ou 
quantitativos de itens que exijam algum tipo de equipamento para aferição. A divergência 
encontrada entre os valores medidos e os efetivamente atestados pela CGU deve ser 
esclarecida pelo Município e pela empresa executora da obra. O documento que dá origem 
a aferição da CAIXA (Boletim de Medição) foi apresentado já devidamente atestado e 
assinado pelo Fiscal da obra, o senhor O.M.R. e ART n° 000093672012005655 10”. 
 
A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, mediante o Ofício não numerado, de 12/11/2014, 
encaminhado a esta CGU-R/GO em 13/11/2014, apresentou as seguintes justificativas: 
 
“Conforme consta no próprio relatório, o montante de obras executadas no referido 
contrato de repasse é 162.930,62 m², tratando-se de soma bastante representativa. O que 
merece ser destacado, é que essa administração cumpriu a contratação a contento, em 
conformidade com o projeto e especificações, tudo acompanhado e atestado pela CEF, 
gestora dos recursos. Assim, procedendo-se o comparativo entre o executado e as 
diferenças apontadas, constata-se não serem as mesmas significativas. Contudo, se falhas 
houve, este Município se compromete apurá-las e, por conseguinte, tomará as medidas 
cabíveis”. 

 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
As justificativas apresentadas não elidem as falhas apontadas, motivo pelo qual  mantemos a 
constatação. Ressalte-se que a Prefeitura afirmou, em sua justificativa, que  “cumpriu a 



 

 

contratação a contento, em conformidade com o projeto e especificações, tudo 
acompanhado e atestado pela CEF, gestora dos recursos”, todavia, a CAIXA esclareceu 
que “sua vistoria é exclusivamente visual e não verifica medidas ou quantitativos de itens 
que exijam algum tipo de equipamento para aferição”. Assim, a responsabilidade pela boa 
execução das obras em acordo com o previsto e compatível com as medições apresentadas 
para o pagamento é do engenheiro fiscal da prefeitura.  
 
O fato é que as divergências encontradas são resultantes da medição de larguras de ruas, nas 
quais não foram contabilizadas as sarjetas, gerando uma área a maior que o medido por esta 
CGU, refletindo em serviços pagos e não realizados.  
 
A Prefeitura, em sua justificativa, acrescenta, ainda, que, “procedendo-se o comparativo 
entre o executado e as diferenças apontadas, constata-se não serem as mesmas 
significativas”.  Observa-se, entretanto, que as diferenças apontadas e o prejuízo de R$ 
21.435,40 é apenas sobre a amostragem de 24,22% do total dos comprimentos das ruas 
pavimentadas”. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Recomenda-se ao Ministério das Cidades enviar comunicado à CAIXA e 
Prefeitura Municipal de Aparecida para que sejam apuradas todas as diferenças nas larguras 
das ruas pavimentadas, estendendo a amostra realizada por esta CGU, e que os recursos 
pagos a maior sejam devolvidos ao erário.  
 
 
2.1.5. Superfaturamento por sobrepreço no valor de R$ 159.827,29 na execução do 
Contrato de Repasse 334734-27/2010. 
 
Fato 
 
Após a análise do Processo CAIXA 2634.0334734-27/2010, referente ao Contrato de 
Repasse 334734-27/2010, verificou-se que aquela instituição financeira realizou o 
comparativo de preços entre a planilha orçamentária apresentada para os serviços de 
terraplenagem, pavimentação e galeria de águas pluviais pela Prefeitura e os custos 
constantes no SINAPI, conforme consta no documento PA GIDURGO 1324/12, de 
22/08/2012, às fls. 1659 a 1660 do Anexo Técnico de Engenharia X. Para tal análise, a 
CAIXA selecionou aproximadamente 80% do total da planilha orçamentária, correspondente 
aos 26 itens mais significativos e onde havia correspondente no Sistema. Ressalta-se, ainda, 
que a planilha orçamentária apresentada corresponde ao Contrato 158/2010, originário do 
Processo Licitatório da Concorrência n° 002/2010, firmado entre a Prefeitura de Aparecida 
de Goiânia e a Sobrado Construções. Daquela análise, 8 dos 27 itens analisados estavam 
acima da mediana do SINAPI, para tanto, a CAIXA solicitou à Prefeitura correção nos 
preços unitários dos itens com valor superior, conforme consta no documento autuado às fls. 
1661 do Anexo Técnico de Engenharia X. 
 
Considerou-se o BDI de 27,84%, conforme encaminhado pela Prefeitura de Aparecida de 
Goiânia e autuado às fls. 504 do Anexo Técnico de Engenharia VI. Ressalta-se que, apesar 
de não ter sido apresentado o detalhamento do BDI no procedimento licitatório da 
Concorrência nº 002/2010, após a assinatura do Contrato de Repasse, a Prefeitura 
encaminhou um detalhamento à CAIXA, conforme item 2.2.6 deste Relatório. 
 



 

 

Esta CGU-R/GO extrapolou a análise realizada pela CAIXA, para tanto aumentou o 
quantitativo de itens analisados, acrescentando 28 itens com maior significância entre os 
itens não analisados pela CAIXA e que havia correspondência no SINAPI. Com isso, o total 
comparado aumentou para aproximadamente 94% do valor total contratado (R$ 
11.469.838,05 sobre R$ 12.243.091,86). Para a quantificação do superfaturamento, 
considerou-se o quantitativo expresso na coluna “Quantidade – Acumulado Incl. Período” e 
o valor expresso na coluna “Preço Unitário” da última medição relativa aos serviços 
prestados pela Sobrado Construção Ltda. (Boletim de Medição 01 - fls. 1701 a 1707 do 
Anexo Técnico de Engenharia X). Em relação aos preços unitários dos 28 itens analisados, 
15 itens apresentaram variação acima do preço de referência, representando 
superfaturamento por sobrepreço de R$ 159.827,29, conforme demonstrado na tabela a 
seguir: 
 

 
 
Considerando que a planilha orçamentária contratada é de agosto de 2009, utilizou-se os 
índices SINAPI do mesmo mês de referência para realizar a comparação. O BDI utilizado 
foi de 27,84%, compatível com o BDI encaminhado pela prefeitura. Vale ressaltar, ainda, 
que a CAIXA já havia realizado inspeção nos serviços prestados pela empresa contratada e 
apresentados mediante o Boletim de Medição 01, conforme consta no Relatório de Análise 
de Engenharia – RAE (fls. 1764 e 1767 do Anexo Técnico de Engenharia X) de 10/04/2013, 
e os valores já foram efetivamente pagos. 
 
Ressalta-se que, para os demais contratos utilizados pela Prefeitura para a execução dos 
demais serviços do objeto do Contrato de Repasse (Contrato 255/2013 - Consórcio formado 
entre as empresas Tescon Engenharia Ltda. e Goiás Construtora Ltda., Contrato 568/2013 - 
Sinalenge Comércio e Indústria Ltda. e Contrato 792/2014 - BR Sinalizadora Ltda.), esta 

Item Descrição Unid Qtd. Preço Un. Total - C Código Abrangência Preço Un. Preço+BDI Total - S

4.6.1
BOCA-DE-LOBO DUPLA ALTURA MÉDIA DE 
1,30M

UM
153,00           753,22        115.242,66   81096 Regional 589,19        

753,22
115.242,66         0,00

3.3.2 FORNECIMENTO DE RR-1C T 72,94              1.409,59    102.815,49   0508 Nacional 1.220,00     1.559,65 113.760,87         -10.945,38 

2.1.3
REBAIXAMENTO DO RAMAL DOMICILIAR DE 
ÁGUA (INCL. FORN. MATERIAL)

M 3.640,50 25,25 91.922,63 74253/001 Nacional 7,67 9,81 35.713,31 56.209,32

2.3.2 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 2ª CAT M2 13.401,74 6,78 90.863,80 13384 Regional 6,76 8,64 115.791,03 -24.927,24 

2.3.13
COMPACTAÇÃO A 100% DO P.N. - PAV. 
URBANA

M3
25.703,42     3,41             87.648,66     9203 Regional 2,67             

3,41
87.648,66            0,00

4.5.11
CHAMINE PARA POÇO DE VISITA, INCLUSIVE 
TAMPÃO E ANEL

UN 101,00 834,07 84.241,07 68429 Regional 496,76 635,06 64.141,06 20.100,01

4.2.10 CARGA DE MATERIAL DE GALERIAS M3 18.589,09 4,47 83.093,23 68442 Regional 3,26 4,17 77.516,51 5.576,73

4.2.2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS DE 2,00 A 
4,00M

M3 2.879,80 27,61 79.511,28 68417 Regional 21,60 27,61 79.511,28 0,00

4.5.2
ACRESCIMO NA ALTURA DO POCO DE VISITA 
PARA REDE D=0,80 M

M
97,01              807,91        78.375,35     68704/3 Regional 631,97        

807,91
78.375,35            0,00

4.2.3 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA M3 13.483,22 5,60 75.506,03 68418 Regional 3,76 4,81 64.854,29 10.651,74
4.2.4 ESCAVAÇÃO MECANICA EM CASCALHO M3 10.157,97 7,00 71.105,79 68419 Regional 4,70 6,01 61.049,40 10.056,39

4.5.3
POCO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M, PARTE 
FIXA C/ 1,00M DE ALTURA

UN 
25,00              2.837,45    70.936,25     68703/4 Regional 2.082,98     

2.662,88
66.572,00            4.364,25

4.5.4
ACRESCIMO NA ALTURA DO POCO DE VISITA 
PARA REDE D=1,00 M

M
53,28              1.177,78    62.752,12     68704/4 Regional 703,52        

899,38
47.918,97            14.833,15

2.3.4 ESCAVAÇÃO E CARGA DE SOLO MOLE M3 8.104,24        7,52             60.943,88     10789/001 Regional 5,88             7,52              60.943,88            0,00
2.4.3 e 
4.7.8

TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADO - PAV 
URBANA (DT=5KM) M3 8.144,32        6,78             55.218,49     10910/001 Regional 5,30             

6,78
55.218,49            0,00

2.4.2 COLCHÃO DRENANTE COM BRITA M3 494,38           106,48        52.641,58     68691/002 Regional 87,72           112,14 55.439,77            -2.798,19 
2.4.4 e 
4.7.10

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS M3/KM 75.439,22 0,59 44.509,14 9431 Regional 0,47 0,60 45.263,53 -754,39 

4.2.5
ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM ROCHA DECOMP. 
OU MATAÇÃO

M3 4.063,16 10,93 44.410,34 68420 Regional 7,35 9,40 38.193,70 6.216,63

4.5.6
ACRESCIMO NA ALTURA DO POCO DE VISITA 
PARA REDE D=1,20

M
25,82              1.651,54    42.642,76     68704/5 Regional 1.013,08     

1.295,12
33.440,00            9.202,76

2.3.6 e 
4.2.12

TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAV. DE 3ª CAT M3XKM 18.483,91 2,25 41.588,80 9208 Regional 5,43 6,94 128.278,34 -86.689,54 

3.2.1 IMPRIMAÇÃO - PAVIM. URBANA M2 154.310,44 0,25 38.577,61 9541 Regional 0,17 0,22 33.948,30 4.629,31

4.5.5
POCO DE VISITA PARA REDE D=1,20 M, PARTE 
FIXA C/ 1,00M DE ALTURA

UN 
10,00              3.779,28    37.792,80     68703/5 Regional 2.804,66     

3.585,48
35.854,80            1.938,00

4.7.1 LASTRO DE BRITA M3 471,07 76,17 35.881,40 74164/004 Nacional 59,35 75,87 35.740,08 141,32
3.3.1 PINTURA DE LIGAÇÃO - PAVIM. URBANA M2 145.873,82 0,24 35.009,72 9456 Regional 0,15 0,19 27.716,03 7.293,69
2.2.2 CARGA DE ENTULHOS - PAVIM. URBANA M3 28.348,71 1,19 33.734,96 10783/001 Regional 0,87 1,11 31.467,07 2.267,90
4.7.5 COLCHOES RENO (0,3 M) M3 54,00 444,30 23.992,20 68365 Regional 255,62 326,78 17.646,12 6.346,08
2.2.1 LIMPEZA PAVIMENTAÇAO URBANA M2 168.901,10   0,14             23.646,15     10781/001 Regional 0,12             0,15 25.335,17            -1.689,01 
2.3.3 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 3ª CAT M3 870,58 12,36 10.760,37 10788/001 Regional 21,40 27,36 23.819,07 -13.058,70 

Contratada SINAPIMedição 001 Diferença (C - S)



 

 

CGU-R/GO não realizou o comparativo com os preços de referência, tendo em vista a baixa 
representatividade em relação ao valor total repassado e por a CAIXA já ter realizado tal 
comparativo com os itens mais significativos.  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A CAIXA, mediante o Ofício nº 965/2014/GIGOV/GO, de 04/11/2014, apresentou as 
seguintes justificativas: 
 
“Considerando as informações fornecidas na resposta ao item 2 da ordem de serviço 
201411249 acima, esclarecemos que a análise dos preços foi feita somente sobre os itens 
significativos. Desta forma, entre os itens apontados pela CGU, o único analisado foi "Boca 
de lobo dupla altura média 1,30 m", que não tem sobrepreço. Os demais foram 
considerados não significativos e, portanto, não foram analisados.” 
 
Resposta fornecida pela CAIXA para o item 2 da Ordem de Serviço 201411249: 
 
“Quanto aos itens analisados pela Caixa, informamos que o normativo AE099 versão 005, 
vigente à época da análise técnica deste contrato, estabelecia que deveriam ser analisados 
os preços dos itens considerados significativos. Seguem trechos do normativo que fornecem 
esta orientação e definem o que deve ser considerado ‘item significativo’. 
 
4.3.7.4 Com foco na eficiência dos procedimentos técnicos, a fim de preservar a segurança 
frente aos custos e prazos de resposta e ainda, minimizar os custos financeiros e sociais 
decorrentes da não aplicação dos recursos disponíveis, serão analisados quantitativos e 
custos unitários de itens de serviços considerados significativos. Assim busca-se evitar que 
a inadequação de custos de alguns itens ou composições de pequeno peso venha a 
inviabilizar projetos de grande monta. 
 
4.3.7.5 Na definição dos itens significativos, com base no custo total proposto, é adotada a 
relação 80/20 seguindo o Teorema de Pareto, ou seja, analisam-se os itens de maiores 
valores correspondentes a 80% do valor total do orçamento ou, a critério técnico, os itens 
de natureza relevante à especificidade da obra. Assim, verificado o contexto de impacto 
econômico, nas obras com caráter especial, onde itens específicos possuam relevância, 
também estes deverão ser objetos de análise. 
 
Com esta orientação, a análise foi efetuada sobre os preços de serviços que, organizados 
em ordem decrescente de significância (incidência percentual sobre o total do orçamento) e 
somados entre si, correspondiam a 84,64% do valor total previsto para as obras do 
contrato de repasse. 
 
Na lista de itens apresentados no ofício da CGU, fizeram parte da análise de preços 
somente os serviços: 
 
a. Meio-fio com sarjeta (com máquina) 
b. Escoramento descontínuo em valas (esp. 1,80 m) 
c. Fornecimento, transporte e assentamento tubo 0,80 m 
d. Lastro de pedra marroada GAP 
e. Boca de lobo dupla, altura média de 1,30 m 
 
Seguem as explicações por item: 



 

 

 
a. Meio-fio com sarjeta (com máquina): Foi utilizada como referência na análise Caixa a 
composição 74237/001 do banco referencial. Ressaltamos que a ordem de consulta aos 
bancos era estabelecida pelo normativo AE099 versão 005, com prioridade para o banco 
referencial. Segue item do normativo com esta determinação: 
 
4.3.7.7.3 Prioritariamente, deverão ser adotados os custos unitários do banco referencial de 
composições de custos, em seguida, custos unitários dos bancos regionais. 
 
Localmente, foi estabelecido que o banco Nacional seria o segundo a ser consultado; os 
regionais somente seriam consultados se a composição não fosse encontrada nestes dois 
bancos. Isto se devia ao fato de o banco nacional ter sido o prioritário até a criação do 
banco referencial, conforme orientações contidas em normativos anteriores (AE099 versões 
000, 001, 002 e 003). Apesar de serem normativos revogados, foi utilizada a mesma lógica 
de análise, enquanto coexistiram os bancos referencial e nacional. Segue trecho contido nos 
normativos citados (revogados à época da análise): 
 
4.3.7.7.4 Prioritariamente, deverão ser adotados os custos unitários do banco nacional de 
composições de custos, em seguida, custos unitários dos bancos regionais / institucionais; 
 
Esclarecemos que, tanto na época da análise quanto atualmente, somente os insumos e 
quantitativos das composições de serviços são regionais ou nacionais. Os preços e encargos 
sociais são sempre regionais. Desta forma, não há que se falar que as composições 
regionais são mais fieis à realidade local. Trata-se somente de composições elaboradas por 
órgãos regionais, tais como AGETOP, SANEAGO e DERMU-COMPAV, entre outros. 
 
Com a utilização da composição informada, 74237/001 do banco referencial, não há 
superfaturamento, já que o preço máximo admissível seria R$ 23,15/m e o preço utilizado 
foi de R$ 21,14/m. 
 
b. Escoramento descontínuo de valas (esp. 1,80 m): Utilizando a mesma ordem de consulta 
esclarecida no item anterior, foi utilizada como referência a composição 23422/002 do 
banco nacional, pois não existia serviço compatível no banco referencial. Percebemos 
durante a pesquisa para esta resposta que o engenheiro analista utilizou a composição 
23422/003, referente a escoramento contínuo de valas. Por este motivo, o preço proposto de 
R$ 18,38/m2 foi aceito. Utilizando a referência correta, o preço máximo admissível com 
BDI para o serviço, seria de R$ 16,02/m2. 
 
c. Fornecimento, transporte e assentamento de tubo 0,80 m: O proponente apresentou 
justificativa, arquivada no volume IV, folha 611 deste contrato. Este documento dizia que o 
serviço proposto incluía o transporte dos tubos, enquanto a composição utilizada na análise 
inicial, 73490 do banco referencial, referia-se somente a fornecimento e assentamento do 
tubo. Desta forma, a justificativa foi aceita e a composição utilizada como referência foi a 
68426 do banco regional AGETOP. O preço máximo admissível passou a ser, portanto, R$ 
220,51/m - preço efetivamente adotado na planilha aprovada, arquivada nas folhas 760 a 
762 do volume V deste contrato. 
 
d. Lastro de pedra marroada GAP: O proponente apresentou justificativa, arquivada no 
volume IV, folha 613 deste contrato. A justificativa dizia que a composição utilizada na 
análise inicial não previa o percentual de empolamento de 50% para pedra de mão, valor 



 

 

este contemplado na composição 68438 do banco regional AGETOP. A justificativa foi 
acatada. O preço máximo admissível passou a ser, portanto, R$ 116,48/m3 - preço 
efetivamente adotado na planilha aprovada, arquivada nas folhas 760 a 762 do volume V 
deste contrato. 
 
e. Boca de lobo dupla, altura média de 1,30 m: Este item não existia no Sinapi na época da 
análise. Conforme e-mail em anexo, demonstramos que a data de cadastro do serviço foi 31 
de agosto de 2012; a análise foi feita em 13 de abril de 2011, com pendências totalmente 
atendidas e valor aprovado em 29 de julho de 2011. Para análise deste item, consideramos 
o projeto e a composição fornecidos pelo proponente, arquivados no volume V, folhas 705 e 
706 deste contrato. Considerou-se razoável que o proponente apresentasse composição que 
correspondia mais fielmente ao serviço a ser executado. Este procedimento é comum e 
tecnicamente justificado, já que o Sinapi pode não conter o serviço exato pretendido pelo 
proponente. Todos os preços de insumos estavam dentro do máximo admissível previsto no 
Sinapi. Desta forma, foi aceito o valor unitário de R$ 1.185,64/un, inferior ao demonstrado 
pela composição apresentada pelo proponente.” 
 
A Prefeitura de Goiânia, mediante o Ofício não numerado, de 12/11/2014, encaminhado a 
esta CGU-R/GO, em 13/11/2014, apresentou as seguintes justificativas: 
 
“No que tange a alegação supra, tem-se a evidenciar que conforme averiguado pela 
própria CGU a Caixa Econômica Federal promoveu a análise da planilha orçamentária 
notificando este Município para justificar as razões de 18 itens estarem acima da mediana 
SINAPI, o que foi de pronto atendido por este ente ocorrendo a adequação quanto a 13 
itens e mantendo o preço de cinco itens. 
 
Tal justificativa obteve o aceite do corpo técnico da Caixa Econômica Federal, logo não há 
qualquer mácula ou irregularidade para se alegar devido a especificidade do caso em 
comento. 
 
Ademais, aplicando-se o preço da tabela SINAPI para todos os serviços constantes no 
Plano de Trabalho do Contrato de Repasse n° 334734-27/2010 , conforme consta na 
Planilha Anexa n° 2, referente ao período eleito pela CGU conclui-se que se a CEF 
utilizasse os preços unitários da tabela SINAPI tem-se que os mesmos apresentariam um 
resultado final superior na ordem de R$ 1.832.714,25 quando comparado ao valor do 
orçamento previsto e executado. 
 
Portanto, comprova-se que com a utilização do sinapi correto para os serviços executados 
em questão tanto o valor orçado quanto o efetivamente executado geraram urna economia 
representativa para o erário, afastando-se qualquer alegação de sobrepreço e 
superfaturamento. 
 
Logo, não procede a alegação da CGU de que neste contrato de repasse teria ocorrido um 
prejuízo ao erário de R$ 159.827,29 restando refutada a planilha apresentada pelo corpo 
técnico daquele órgão. 
 
Até porque, há que ser considerado o orçamento do contrato de repasse como um todo, 
considerando que há variações para mais e para menos e não promover o cálculo 
considerando apenas determinados itens de serviços.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 



 

 

Análise do Controle Interno 
 
Conforme já relatado, esta CGU-R/GO extrapolou a análise realizada pela CAIXA, 
aumentando o quantitativo de itens analisados, de forma a verificar se a exigência disposta 
no art. 112 da Lei 12.017/2009 (LDO 2010), quanto à aceitabilidade dos preços máximos, 
havia sido atendida, verificando, ainda, as alegações da Prefeitura de Aparecida de Goiânia 
quanto à suposta vantagem no aproveitamento da licitação pretérita. Soma-se, ainda, o fato 
de que a determinação contida no art. 112, §5º, da Lei 12.017/2009 (LDO 2010), quanto à 
declaração expressa do autor das planilhas orçamentárias de compatibilidade dos 
quantitativos e dos custos com os quantitativos do projeto de engenharia e os custos do 
SINAPI, não havia sido atendida. Reafirma-se, então, que o fito de tal trabalho foi 
complementar a análise realizada pela CAIXA, não questionando, portanto, a metodologia 
(Princípio de Pareto) realizada pelo agente financeiro. Neste sentido, mesmo que a CAIXA 
não tenha realizado o comparativo em todos os itens da planilha orçamentária apresentada, 
reforça-se o fato de que a legislação supra mencionada deveria ter sido atendida. 
 
Em suas justificativas, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia encaminha planilha 
orçamentária informando ser o “sinapi correto”, entretanto, na análise realizada por esta 
CGU-R/GO, as composições SINAPI consideradas foram aquelas mencionados nos 
documentos emanados pela equipe técnica da CAIXA e devidamente autuados nos 
processos relativos aos Contratos de Repasse 328.195-88/2010, 334.734-27/2010, 335.937-
05/2010 e 375.384-62/2011, e que deveriam ter sido analisados de forma singular, pois os 
itens são os mesmos, oriundos da mesma licitação. 
 
Das alegações prestadas pela Prefeitura de Aparecida de Goiânia, depreende-se que a análise 
da CAIXA é suficiente e exauri os questionamentos apresentados por este órgão de controle 
interno, entretanto, mesmo sem considerar as limitações de atuação do agente financeiro, 
não há prejuízo quanto à avaliação por parte desta CGU-R/GO. 
 
Ressalta-se, ainda, que, conforme dispõe o §3º, art. 112, da Lei 12.017/2009, “somente em 
condições especiais, devidamente justificadas em relatório técnico circunstanciado, 
elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo órgão gestor dos recursos ou seu 
mandatário, poderão os respectivos custos unitários exceder limite fixado no caput e §1º 
daquele artigo, sem, ainda, prejuízo da avaliação dos órgãos de controle interno e externo”. 
Entretanto, as exigências de apresentação de detalhamento, no Projeto Básico, das 
composições de custos unitários e o de encargos sociais e do BDI (art. 7º, §2º, inciso II, da 
Lei 8.666/93 e Súmula/TCU nº 258) e de declaração expressa do autor das planilhas 
orçamentárias de compatibilidade dos quantitativos e dos custos com os quantitativos do 
projeto de engenharia e os custos do SINAPI (art. 112, §5º, da Lei 12.017/2009) não foram 
atendidas pela Prefeitura, o que tornou sem conhecimento e consequentemente sem 
justificativas os itens com custos acima do SINAPI, portanto não há o que se falar em 
“sinapi correto”. 
 
Com relação às alegações da Prefeitura de Aparecida de Goiânia de que “há que ser 
considerado o orçamento do contrato de repasse como um todo”, enfatiza-se que o art. 112 
da Lei 12.017/2009 determina que “o custo global de obras e serviços contratados e 
executados com recursos dos orçamentos da União será obtido a partir de custos unitários 
de insumos ou serviços menores ou iguais à mediana de seus correspondentes no Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI”, portanto não 



 

 

procede a afirmação de que deve ser considerado o contrato de repasse como um todo, mas 
sim os custos unitários que devem ser menores que o correspondente ao SINAPI. 
 
Além disso, o Manual do Ministério das Cidades dispõe, no item 2.1.2.2, que, na análise 
realizada na documentação relativa ao processo licitatório, seja verificada a compatibilidade 
da planilha de preços e dos respectivos serviços descritos pelo vencedor com os preços e 
serviços correspondentes ao orçamento de referência aprovado pela CAIXA. Entretanto, a 
análise ateve-se somente ao extrato de serviços e quantitativos encaminhado pela prefeitura 
para o que seria executado no Contrato de Repasse em pauta, e não no orçamento base da 
planilha orçamentária da proposta vencedora da Concorrência nº 002/2010. Com isso, a 
CAIXA não analisou a planilha orçamentária em sua completude, mas tão somente um 
conjunto limitado de serviços, o que provocou a aleatoriedade na análise realizada pela 
instituição quando do comparativo com o SINAPI. 
 
Desta forma, mesmo que a metodologia adotada pela CAIXA não tenha abarcado os itens 
menos significativos, as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelecem que, 
salvo razões devidamente justificadas em relatório técnico circunstanciado, não são aceitos 
preços acima daqueles constantes no SINAPI. Assim, entende-se que qualquer percentual de 
sobrepreço decorrente de extrapolações injustificadas de preços acima do SINAPI não deve 
ser admitido. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Recomenda-se ao Ministério das Cidades instar a CAIXA a glosar valor 
de R$ 159.827,29, referente ao superfatuamento por sobrepreço verificado na execução do 
Contrato de Repasse 334734-27/2010. 
 
Recomendação 2: Recomenda-se ao Ministério das Cidades que determine à CAIXA criar 
controles que garantam unidade na análise realizada por aquele agente financeiro, quando do 
comparativo com o SINAPI das planilhas orçamentárias de licitações aproveitadas em vários 
contratos de repasse. 
 
 
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. Realização da Concorrência nº 02/2010 com previsão orçamentária insuficiente. 
 
Fato 
 
Tendo em vista que o Contrato 158/2010, da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, decorrente 
da Concorrência 002/2010, foi utilizado para a execução das obras objeto dos Contratos de 
Repasse - CR nºs 328195-88/2010, 334734-27, 335937-05 e 375384-62, abordados 



 

 

separadamente neste Relatório, optou-se por detalhar esta constatação apenas na parte 
referente ao Relatório 201411249 (CR nº 328195-88/2010), de forma a se evitar repetição na 
apresentação dos fatos. 
 
  
##/Fato## 

2.2.2. Formalização da Concorrência 002/2010 realizada pela Prefeitura de Aparecida 
de Goiânia 
 
Fato 
 
Tendo em vista que o Contrato 158/2010, da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, decorrente 
da Concorrência 002/2010, foi utilizado para a execução das obras objeto dos Contratos de 
Repasse - CR nºs 328195-88/2010, 334734-27, 335937-05 e 375384-62, abordados 
separadamente neste Relatório, optou-se por detalhar esta constatação apenas na parte 
referente ao Relatório 201411249 (CR nº 328195-88/2010), de forma a se evitar repetição na 
apresentação dos fatos. 
 
  
##/Fato## 

2.2.3. Utilização de licitação/contrato "guarda-chuva"(Concorrência nº002/2010-
Contrato nº 158/2010) para execução das obras objeto do Contrato de Repasse nº 
334734-27/2010. 
 
Fato 
 
Tendo em vista que o Contrato 158/2010, da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, decorrente 
da Concorrência 002/2010, foi utilizado para a execução das obras objeto dos Contratos de 
Repasse - CR nºs 328195-88/2010, 334734-27, 335937-05 e 375384-62, abordados 
separadamente neste Relatório, optou-se por detalhar esta constatação apenas na parte 
referente ao Relatório 201411249 (CR nº 328195-88/2010), de forma a se evitar repetição na 
apresentação dos fatos. 
 
  
##/Fato## 

2.2.4. Restrição de competitividade com a exigência, no edital da Concorrência nº 
02/2010, de capital social mínimo concomitante com comprovação de recolhimento de 
garantia prévia como condição de participação. 
 
Fato 
 
Tendo em vista que o Contrato 158/2010, da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, decorrente 
da Concorrência 002/2010, foi utilizado para a execução das obras objeto dos Contratos de 
Repasse - CR nºs 328195-88/2010, 334734-27, 335937-05 e 375384-62, abordados 
separadamente neste Relatório, optou-se por detalhar esta constatação apenas na parte 
referente ao Relatório 201411249 (CR nº 328195-88/2010), de forma a se evitar repetição na 
apresentação dos fatos. 
 
  
##/Fato## 

2.2.5. Exigência indevida, no edital da Concorrência 002/2010, de comprovação de 
recolhimento de garantia antes do julgamento da habilitação do licitante. 
 
 



 

 

Fato 
 
Tendo em vista que o Contrato 158/2010, da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, decorrente 
da Concorrência 002/2010, foi utilizado para a execução das obras objeto dos Contratos de 
Repasse - CR nºs 328195-88/2010, 334734-27, 335937-05 e 375384-62, abordados 
separadamente neste Relatório, optou-se por detalhar esta constatação apenas na parte 
referente ao Relatório 201411249 (CR nº 328195-88/2010), de forma a se evitar repetição na 
apresentação dos fatos. 
 
  
##/Fato## 

2.2.6. Obra licitada e contratada sem o detalhamento da composição do BDI na 
Concorrência 002/2010. 
 
Fato 
 
Tendo em vista que o Contrato 158/2010, da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, decorrente 
da Concorrência 002/2010, foi utilizado para a execução das obras objeto dos Contratos de 
Repasse - CR nºs 328195-88/2010, 334734-27, 335937-05 e 375384-62, abordados 
separadamente neste Relatório, optou-se por detalhar esta constatação apenas na parte 
referente ao Relatório 201411249 (CR nº 328195-88/2010), de forma a se evitar repetição na 
apresentação dos fatos. 
 
  
##/Fato## 

2.2.7. Ausência de parcelamento do objeto na realização da Concorrência 002/2010. 
 
Fato 
 
Tendo em vista que o Contrato 158/2010, da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, decorrente 
da Concorrência 002/2010, foi utilizado para a execução das obras objeto dos Contratos de 
Repasse - CR nºs 328195-88/2010, 334734-27, 335937-05 e 375384-62, abordados 
separadamente neste Relatório, optou-se por detalhar esta constatação apenas na parte 
referente ao Relatório 201411249 (CR nº 328195-88/2010), de forma a se evitar repetição na 
apresentação dos fatos. 
 
  
##/Fato## 

2.2.8. Ausência de orçamento analítico na Concorrência 002/2010. 
 
Fato 
 
Tendo em vista que o Contrato 158/2010, da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, decorrente 
da Concorrência 002/2010, foi utilizado para a execução das obras objeto dos Contratos de 
Repasse - CR nºs 328195-88/2010, 334734-27, 335937-05 e 375384-62, abordados 
separadamente neste Relatório, optou-se por detalhar esta constatação apenas na parte 
referente ao Relatório 201411249 (CR nº 328195-88/2010), de forma a se evitar repetição na 
apresentação dos fatos. 
 
  
##/Fato## 

2.2.9. Formalização do Pregão nº 061/2014 realizado pela Prefeitura de Aparecida de 
Goiânia/GO. 
 



 

 

Fato 
 
Na data de 24/04/2014, o Presidente da Superintendência Municipal de Trânsito de 
Aparecida – SMTA, por meio do Ofício nº 202/2014 SMTA, solicitou ao Prefeito 
autorização para abertura de licitação com vistas à aquisição de placas de identificação de 
logradouros públicos a serem implantados nas interseções das vias em diversos bairros do 
Município de Aparecida de Goiânia, no valor estimado de R$ 425.000,00, com recursos 
oriundos dos contratos firmados com a Caixa Econômica Federal. 
 
Em 09/06/2014, o valor estimado foi alterado para R$ 494.187,19, a partir da elaboração da 
composição de preço e o resumo do Edital foi publicado no Diário Oficial da União – DOU 
e no jornal O HOJE, com abertura do Pregão 061/2014 prevista para 24/06/2014. 
  
Em 24/06/2014 o Pregoeiro convocou as empresas Comercial Gois Eireli – CNPJ 
19.248.658/0001-45, Setas Comunicação Visual & Serviços Ltda – CNPJ 01.442.261/0001-
24, BR Sinalizadora – CNPJ 03.145.635/0001-75 para apresentarem propostas. 
 
Em 24/06/2014, o procedimento foi homologado e adjudicação foi feita à empresa BR 
Sinalizadora Ltda, CNPJ 03.145.0001/75, no valor de R$ 413.780,00. 
 
Em 09/07/2014 foi firmado o Contrato nº 792/2014 entre a SMTA e a BR Sinalizadora Ltda, 
com prazo de vigência de 12 meses. 
  
##/Fato## 

2.2.10. Formalização da Tomada de Preços nº 024/2013 realizado pela Prefeitura de 
Aparecida de Goiânia/GO. 
 
Fato 
 
Em 06/06/2013, o Presidente da Superintendência Municipal de Trânsito de Aparecida – 
SMTA, por meio do Ofício nº 202/2014 SMTA, solicitou ao Prefeito autorização para 
abertura de licitação com vistas à contratação de Serviços de Sinalização Estatigráfica  em 
diversos bairros do Município de Aparecida de Goiânia, no valor estimado de R$ 
1.048.844,00, com recursos oriundos de convênios firmados com o Ministério das Cidades, 
no valor de R$ 855.628,87 e recursos do Tesouro Municipal no montante de R$ 193.215,93. 
 
Em 17/10/2013 foi publicado no Diário Oficial da União – DOU e  no jornal O HOJE, o 
resumo do Edital da Tomada de Preços nº 024/2013, com abertura prevista para 04/11/2013. 
 
Em 04/11/2013 foi publicado no Diário Oficial da União – DOU e no jornal O HOJE, o 
Aviso de Adiamento da abertura para o dia 22/11/2013, em razão de alterações no projeto 
básico. 
 
Em 26/11/2013 foi publicado no Diário Oficial da União – DOU e no jornal O HOJE, o 
Aviso de Adiamento da abertura para o dia 17/12/2013, em razão de novas alterações no 
projeto básico. 
 
Em 17/12/2013, habilitadas as empresas Sobrado Construção Ltda – CNPJ 
04.463.074/0001-15,  BR  Sinalizadora – CNPJ 03.145.635/0001-75, Sinalenge Comércio e 
Indústria Ltda – CNPJ 02.104.404/0001-50 e Sudoeste Vias Serviços e Comércio Ltda – 
CNPJ 14.033.362/0001-93, deu-se a abertura das propostas e a comissão de licitação 



 

 

declarou vencedora a empresa Sinalenge Comércio e Indústria Ltda, com o valor R$ 
594.251,40.  
 
Em 30/12/2013, o procedimento foi homologado e adjudicação foi feita à empresa Sinalenge 
Comércio e Indústria Ltda, com o valor R$ 594.251,40 
 
Em 30/12/2013 foi firmado o Contrato nº 568/2013 entre a Secretaria de Infraestrutura e a 
Sinalenge Comércio e Indústria Ltda, com prazo de vigência de 06 meses. 
 
Em 30/12/2013 foi expedida a Ordem de Serviço para início dos serviços contratados. 
  
##/Fato## 

2.2.11. Formalização da Concorrência nº 029/2012 realizada pela Prefeitura Municipal 
de Aparecida de Goiânia. 
 
Fato 
 
 Em 08/05/2012, o Secretário de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Aparecida de 
Goiânia encaminhou ao Prefeito o Ofício nº 282/2012 SEINFRA, com pedido para instaurar 
processo licitatório, com vistas  à execução de: 

-pavimentação asfáltica e galeria de água pluvial no Jardim Buriti Sereno, Parque Montreal e 
Internacional Park.  

No texto do documento constou ainda que os custos da contratação seriam provenientes de 
Recursos Federais, ou seja, do Ministério das Cidades, da Integração Nacional e do Tesouro 
Municipal, mas não foi apresentada a cópia do convênio/contrato de repasse com a União .  

O valor estimado da obra seria de R$ 51.952.831,34, conforme o orçamento sintético 
apresentado no projeto básico, mas não consta a declaração expressa do autor do orçamento 
quanto à compatibilidade dos quantitativos e custos com os que constam na tabela do 
SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil . 

Revestimento 

Tratamento Superficial Duplo (TSD) com capa selante.  

Em 16/08/2012, a Prefeitura fez publicar no diário “O Popular” e no Diário Oficial da União 
- DOU o resumo do Edital referente à Concorrência Pública nº 29/2012, tendo como objeto 
pavimentação asfáltica e galeria de água pluvial no Jardim Buriti Sereno, Parque Montreal e 
Internacional Park, com abertura prevista para 18/09/2012.  

Faltou também apresentar, dentre os anexos do Edital, a composição de preços unitários, 
como de resto, a exigência para que as interessadas apresentassem a mesma composição nas 
propostas. 

No capítulo 3 do Edital, itens 3.6 e 3.7, foi exigido dos concorrentes, depósito de caução de 
1% do valor estimado da obra, efetuado até o quinto dia útil anterior à data de abertura dos 
envelopes, sob pena da automática desclassificação da licitante não cumpridora do requisito. 



 

 

No capítulo 6, item 6.3 letra “e” foi exigido prova de que possui , na data da apresentação da 
proposta, capital social mínimo de 10% do valor do contrato. 

 Em 28/02/2013, após recursos e julgamentos referentes a habilitação, foi publicado no 
jornal “O Popular” e Diário Oficial do Estado de Goiás – DOU/GO, o Aviso de Decisão de 
Recursos Administrativos, habilitando a Construtora Central do Brasil Ltda e o Consórcio 
Tescon Engenharia Ltda/Goiás Construtora Ltda. 

Em 05/07/2013 ocorreu o julgamento das propostas 

No Quadro 2, a seguir, as propostas e classificação das participantes. 

Quadro 01 – Classificação das empresas habilitadas 

Ordem Empresas CNPJ Proposta 

01 Consórcio Goiás/Tescon 02.649.127/0001-
61/39.785.563/0001-78 

46.492.961,91 

02 Construtora Central do 
Brasil S/A 

02.156.313/0001-69 47.277.791,04 

Fonte: Ata de Abertura e Julgamento das Propostas. 

O Consórcio Goiás/Tescon sagrou-se vencedor 

Na data de 02/08/2013, foi homologado processo licitatório e adjudicado ao  Consórcio 
Goiás/Tescon o direito de contratação. Na mesma data o Contrato nº 255/2013 entre a 
Prefeitura e o ganhador do certame. 

Não consta nenhum termo aditivo nos volumes analisados.  

  
##/Fato## 

2.2.12. Realização da Concorrência nº 029/2012 sem apresentar o acordo garantidor 
dos recursos federais. 
 
Fato 
 
Por ocasião da realização da Concorrência 029/2012, com extenso objeto, orçado em R$ 
51.952.831,34 não foi apresentado o acordo garantidor dos recursos federais para a execução 
das obras, citado no pedido de abertura da licitação. A Prefeitura apenas citou a sua 
existência sem atender os ditames da Portaria Interministerial CGU/MF/MP507/2011, que 
regula os convênios, os contratos de repasse e os termos de cooperação celebrados pelos 
órgãos ou entidades da Administração Pública Federal com órgãos ou entidades públicas 
para a execução de programas e projetos, a qual assevera, no seu art. 35: 
“Os editais de licitação para consecução do objeto conveniado somente poderão ser 
publicados após a assinatura do respectivo convênio e aprovação do projeto técnico pelo 
concedente.” 
A Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia autorizou a abertura da Concorrência nº 
029/2012 (orçada em R$ 51.952.831,34), que culminou no Contrato nº 299/2013, sem 
comprovar a garantia das fontes de recursos federais, com o risco potencial de paralisação 
das obras, em prejuízo do interesse público.  
##/Fato## 



 

 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Frente aos fatos, a Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia, por meio do 
documento datado de 12/11/2014, assim se manifestou: 

“No presente caso, há que ser evidenciado que embora tenha constado no Edital da 
Concorrência n° 029/2012 a previsão do aporte de recursos federais, na verdade os 
recursos que garantiriam a execução de seu objeto eram próprios, ou seja, recursos 
municipais. 

Portanto, e fato que a quase totalidade do objeto do Contrato 299/2012, foi executado 
com recursos municipais. Somente ao final, é que considerando haver no mesmo a 
possibilidade de aplicação de recursos federais, é que se utilizou parcela ínfima dos 
recursos oriundos do Contrato de Repasse n° 334734-27/2010. 
Nestes termos, merece ser pontuado que a administração agiu de boa fé, utilizou um 
contrato válido, para execução de uma pequena parcela de obras, com recursos da 
União num contrato que embora trouxesse em seu bojo a previsão de utilização de 
recursos da União, o mesmo na verdade foi celebrado com o fim de utilizar tão somente 
recursos próprios.”./ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Ao declarar na peça de abertura da licitação que os recursos seriam oriundos do Ministério 
das Cidades e da Integração Nacional, os gestores criaram a obrigatoriedade de atender os 
ditames da Portaria Interministerial CGU/MF/MP507/2011, que regula os convênios, os 
contratos de repasse e os termos de cooperação celebrados pelos órgãos ou entidades da 
Administração Pública Federal com órgãos ou entidades públicas para a execução de 
programas e projetos o qual exige a prévia assinatura do respectivo contrato de repasse 
garantidor dos recursos, o que não foi atendido. 
 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.13. Ausência de parcelamento do objeto na Concorrência nº 029/2012. 
 
Fato 
 
Na presente licitação o objeto é a pavimentação em 03 bairros, devendo ser dividido em 
lotes ou parcelas, conforme o disposto no art. 23, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, transcrito a 
seguir: 
§ 1o 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;” 



 

 

Os gestores, no entanto, preferiram não fazer o fracionamento e contrariando essa escolha, 
Marçal Justen Filho, no seu compêndio “Comentário à Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos”, 11ª edição, página 207, assim se expressa: 
“O art. 23, §1º impõe o fracionamento como obrigatório. A regra retrata a vontade 
legislativa de ampliar a competitividade e o universo de possíveis interessados. O 
fracionamento conduz à licitação e contratação de objetos de menor dimensão quantitativa, 
qualitativa e econômica. Isso aumenta o número de pessoas em condições de disputar a 
contratação, inclusive pela redução dos requisitos de habilitação (que serão 
proporcionados à dimensão dos lotes). Trata-se não apenas de realizar o princípio da 
isonomia, mas da própria eficiência. A competição produz redução de preços e se supõe que 
administração desembolsará menos.” (negrito nosso) 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, mediante o Ofício não numerado, de 12/11/2014, 
encaminhado a esta CGU-R/GO em 13/11/2014, apresentou as seguintes justificativas: 

 
“Diferentemente do que foi alegado, não se trata de ausência de parcelamento de objeto, 
vez que foi uma licitação de um conjunto de obras tecnicamente semelhantes, correlatas, 
interdependentes, no mesmo procedimento, atendo o objetivo fundamental de obter a 
proposta mais vantajosa com a diminuição de custos das obras. 
Com efeito, a conveniência da eventual divisão em parcelas de qualquer obra ou serviço 
nos termos do §1° do art. 23 da Lei n. 8.666/93, não pode desconsiderar dois elementos 
fundamentais: a) o disposto no parágrafo único do art. 8° da lei de licitações; b) o 
aumento do custo das obras e os efeitos da economia de escala na contratação conjunta 
de obras similares, interdependentes ou escalonadas dentro do mesmo complexo 
operacional. 

O citado art. 8° da LL dispõe que: “`A execução das obras e dos serviços deve 
programar-se, sempre, em sua totalidade, previstos seus custos atual e final e 
considerados os prazos de sua execução'; esclarecendo no seu parágrafo único que “É 
proibido o retardamento imotivado da execução de obra ou serviço, ou de suas parcelas, 
se existente previsão orçamentária para sua execução total, salvo insuficiência financeira 
ou comprovado motivo de ordem técnica, justificados em despacho circunstanciado da 
autoridade a que se refere o art. 26 desta Lei", ou seja, resta evidenciado que o 
fracionamento não pode ser realizado em detrimento das exigências de rapidez e 
economicidade da execução das obras. 

No presente caso, as alegações se apresentam inteiramente inconsentâneas com o 
interesse público, tendo em vista que a população beneficiada necessita das obras e 
serviços com urgência, sendo impositiva à Administração licitante a busca da alternativa 
mais rápida, eficiente e que não importe em elevação de custos, como é a contratação 
conjunto do complexo comum de obras e serviços licitados. 
 
Buscou o atendimento ao principio da competividade, amplamente acolhido no edital, 
deve ser adequado a aplicação de outros princípios jurídicos igualmente importantes, tais 
como o d razoabilidade, da proporcionalidade, da impessoalidade, que recomendam a 



 

 

inclusão, nas regras do edital, da alternativa de menor custo e mais vantajosa para o 
interesse público, especialmente quanto a economia de escala prevista mencionada no § 
I°, in fine, do art. 23 da Lei 8.666/93. Bem como, ocorrer que a Administração Municipal 
optou pela otimização do gerenciamento da execução do empreendimento, que foi 
planejado como um todo. 
 
A execução da totalidade do empreendimento conduz a algumas vantagens substanciais, 
quais sejam: otimização do gerenciamento da sua execução bem como a otimização da 
própria execução em si. 
 
Efetivamente, o gerenciamento da obra realizada por única empresa se traduz em 
vantagens incontestáveis: maior nível de controle pela Administração na execução das 
obras e serviços, maior concatenação entre as diferentes fases do empreendimento, maior 
facilidade no cumprimento do cronograma preestabelecido e na observância dos prazos, 
concentração da responsabilidade pela execução do empreendimento em uma só pessoa, 
concentração da garantia dos resultados. 
 
Em síntese, a otimização do gerenciamento da execução do empreendimento implica 
concentrar a responsabilidade pela execução em uma só pessoa de modo a maximizar o 
controle sobre a execução do objeto licitado, com evidente ganho de eficiência e de 
transparência na condição da obra Trata-se, indubitavelmente, da melhor alternativa para 
a satisfação do interesse público. 

Inexiste, portanto qualquer ilegalidade na opção eleita pelo edital, ditada pelo interesse 
dentro do que permite e recomenda a Lei n. 8.666/93 a Administração Pública, na escolha 
da proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse, objetivo primordial da 
concorrência, de extrema relevância para o Município de Aparecida. 
 
Assim, o contrato de repasse foi utilizado dentro dos preceitos legais e executado em 
harmonia com as decisões e autorizações dos órgãos gestores de acordo com o aporte de 
verbas públicas obtidas junto ao Governo Federal.” 
 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Conforme análise já feita pela CGU-R/GO no item 2.1.4 deste Relatório, a alegada 
semelhança da natureza das obras e sua interdependência técnica, embora teoricamente 
possa ser possível, no caso sob análise, não se verificou na prática, já que não trouxe 
influência técnica significativa na sua execução. O fato é previsível antes mesmo da 
execução das obras licitadas. A própria execução das diversas obras contempladas na 
licitação foram realizadas obedecendo a projetos e cronogramas de execução que não 
indicam que a alegada interdependência técnica fosse um fator limitante à divisão do 
conjunto de obras em itens (por bairros ou por projetos, por exemplo). No caso em pauta, a 
divisão da contratação da obra em itens não comprometeria a sua satisfatória execução e a 
integridade do seu conjunto, pelo contrário, além de ser considerada viável, seria necessária, 
tendo em vista a própria obtenção do recurso federal para a consecução. 
 
Não há no processo da licitação apresentado pela Prefeitura, nem nas justificativas agora 
apresentadas, argumentação técnica circunstanciada que pudesse ser diretamente aplicada ao 
caso concreto sob análise. Assim, não há parecer técnico específico dando conta da 



 

 

interdependência das obras nos diversos bairros contemplados na licitação, ou mesmo sobre 
a necessidade de se obedecer a uma sequência determinada na execução das obras e que 
demonstrasse a vantagem de execução por uma única empresa. 
 
Acrescente-se que tanto a Lei 8.666/93 quanto a jurisprudência do TCU apresentam o 
parcelamento do objeto como obrigatório, a menos que técnica e economicamente seja 
inviável, caso em que o contratante deve fundamentar a sua opção. 
 
No presente caso, o gestor buscou fundamentar a sua escolha pela contratação de uma só 
empresa, mas o fez de maneira subjetiva, haja vista não apresentar nenhuma situação 
anterior na qual tenha tentado, o parcelamento sem êxito.  
 
Na verdade, a presente contratação exigiu o termo aditivo ao Contrato nº 158/2010, firmado 
em 07/10/2011, com vistas a garantir o aporte de R$ 20.489.443,67 , elevando para R$ 
102.934.714,08 os custos, contrariando a argumentação de que o não parcelamento resultaria 
numa proposta mais vantajosa para a obra em pauta. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.14. Utilização de licitação/contrato "guarda-chuva"(Concorrência nº 29/2012 - 
Contrato nº 255/2013) para execução das obras objeto do Contrato de Repasse nº 
334734-27/2010. 
 
Fato 
 
O objeto da Concorrência 029/2012 definiu quais ruas seriam pavimentadas, mas não foi 
dividido em lotes. Além disso, Prefeitura de Aparecida de Goiânia não possuía recursos 
garantidos para a execução das obras, sendo que todo o objeto ficou adjudicado a uma única 
empresa, que foi sendo acionada à medida que a Prefeitura conseguiu os financiamentos, 
todos eles provenientes do orçamento da União, repassados via contratos de repasse. 
A chamada licitação “guarda-chuva” ocorre quando o contratante não descreve 
adequadamente o objeto da licitação, ou quando deixa de parcelar o objeto, realizando um 
procedimento licitatório do qual decorre contrato com objeto demasiadamente amplo, o que 
ocorreu no presente caso. 
Em 2010, o TCU já havia se manifestado sobre o uso de contratos “guarda-chuva”  pela 

Prefeitura  de Aparecida de Goiânia no Informativo de Jurisprudência sobre Licitações e 

Contratos nº 25, elaborado a partir das deliberações tomadas pelo Tribunal nas sessões de 

julgamento das Câmaras e do Plenário: 

“Contratos “guarda-chuvas”: ausência de parcelamento do objeto  
Representação formulada ao TCU noticiou possíveis irregularidades envolvendo contratos 
celebrados pelo Município de Aparecida de Goiânia para a execução de obras previstas em 
contratos de repasse celebrados entre a União e o Estado de Goiás. Conforme a unidade 
técnica, o gestor municipal utilizou-se de contratos decorrentes de concorrências realizadas 
para a execução de obras de saneamento municipais em dezenas de bairros do município, 
sem parcelamento dos respectivos objetos, ainda que por lotes, e separados por localidades 
ou bairros, ou regiões, em contrariedade à Lei e à jurisprudência dominante do TCU. Em 
seu voto, o relator destacou que “o aproveitamento de contratos preexistentes, por si só, 
não configura irregularidade, tendo em vista a possibilidade de aporte de recursos para 
parte de projeto ou obra já em andamento...”. Todavia, ainda conforme o relator, “os 
contratos objeto das concorrências realizadas pelo município apresentam escopo de obras 



 

 

bastante amplo, geograficamente distribuídas por diferentes bairros, com possibilidade, 
inclusive, de acréscimo de novos, não previstos originariamente nos instrumentos, de forma 
que se apresenta confrontante com as disposições dos arts. 3º, 6º, inciso IX, e 7º, caput, e § 
§ 1º e 2º, da Lei 8.666/93”. Desse modo, concluiu o relator que o parcelamento do objeto 
era possível e poderia aumentar a competitividade da licitação, em razão da redução das 
exigências de qualificação técnica e econômico-financeira, proporcionais à parcela da obra 
que deveria ser executada. Em consequência, o relator propôs e o Plenário decidiu expedir 
alerta à Prefeitura de Aparecida de Goiânia para que, em futuras licitações, seja feita a 
divisão do objeto licitado em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e 
economicamente viáveis.” 
Ora, na contratação em pauta, os gestores da Prefeitura Municipal de Aparecida optaram, 
uma vez mais, pela licitação/contrato “guarda-chuva”. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, mediante o Ofício não numerado, de 12/11/2014, 
encaminhado a esta CGU-R/GO em 13/11/2014, apresentou as seguintes justificativas: 
  

“Urge esclarecer que o Contrato n° 158/2010 não pode ser taxado de contrato "guarda-
chuva", considerando que o mesmo tem objeto definido e específico, ou seja, implantação 
e restaurações viárias em logradouros de diversos bairros do Município de Aparecida de 
Goiânia, conforme detalhado na Cláusula Segunda — Do Objeto — do referido contrato. 

O que necessita ser esclarecido é que a referida contratação representava em metas 
físicas e financeiras, valores representativos, em decorrência do alcance almejado pela 
administração municipal. Ou seja, as obras então licitadas faziam parte das metas a 
serem cumpridas pelo governo municipal, que se aos olhos de terceiros representam uma 
grandiosidade, diante da dimensão dos problemas enfrentados pelo Município em relação 
à carência de obras de infraestrutura, nada mais era do que uma contratação normal, 
realizada com o fim único de tentar levar o mínimo de benefícios para alguns bairros de 
nosso Município. Portanto, não há que se falar em contrato de objeto amplo, aberto, 
guarda-chuva ou coisas do gênero. Tratou-se na verdade de um contrato de dimensões 
representativas em termos de metas físicas e financeiras, todavia condizente com as 
necessidades do Município e em conformidade com o plano de governo à época. 

E considerando que essa alegação de contrato guarda-chuva já foi devidamente refutada na 
resposta ao item "3" do relatório, por amor à síntese não se estenderá aqui.” 
 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Reitera-se aqui o que já foi dito sobre o contrato guarda-chuva, inclusive no item 2.1.4 deste 
Relatório: ele ocorre quando o contratante não descreve adequadamente o objeto da 
licitação, ou quando deixa de parcelar o objeto, realizando um procedimento licitatório do 
qual decorre contrato com objeto demasiadamente amplo, com obras distribuídas 
geograficamente por diferentes bairros, permitindo a inclusão de novos bairros, fato que 
ocorreu no presente caso. 
 



 

 

No intuito de comprovar o que se afirma, avoca-se o texto do Primeiro Termo Aditivo ao 
Contrato nº 158/2010, firmado em 29/06/2010, decorrente da Concorrência 02/2010, em 
exame, que traz na sua Cláusula Segunda – Da ADEQUAÇÃO CONTRATUAL, o que se 
segue: 
 
“Através do presente aditamento serão viabilizados também os serviços de pavimentação 
asfáltica e galeria de águas pluviais nos setores Jardim Atalaia, Jardim Buriti Sereno, 
Jardim das Cascatas, Jardim Girassóis, Jardim Itatiaia, Jardim Tiradentes, Polo 
Empresarial, Pontal Sul, Residencial Andrade Reis, Residencial Anhembi, Setor 
Comendador Valmor, Setor Veiga Jardim I, Aeroporto Sul, Buriti Sereno, Colonial Sul, 
Conjunto Progresso, Conjunto Serra das Brisas, Cruzeiro do Sul, Jardim Imperial, Jardim 
Ipê, Jardim Itapuã, Jardim Luz, Maria Inês, Jardim Nova Era, Jardim Nova Veneza, Jardim 
Olímpico, Jardim Riviera, Jardim Tropical, Mansões Paraíso, Marista Sul, Monte Cristo, 
Papilon Park, Parque Real, Parque Santa Luzia, Parque São Jorge, Recanto das Emboabas, 
Residencial Caraíbas, Residencial Santa Luzia, Veiga Jardim, Veiga Jardim II, Vila 
Delfiori, Vila Mariana, Vila Nossa Senhora de Lourdes, Vila Oliveira, Vila Santa e Vila São 
Tomas.” 

O que se constata é que as obras de pavimentação e galeria de águas pluviais, inicialmente 
previstas em 19 bairros foram estendidas para mais 46, fato que configura definitivamente o 
Contrato nº 158/2010 como guarda-chuva. 

 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.15. Exigência de comprovação de recolhimento de garantia antes do julgamento da 
habilitação do licitante na Concorrência nº 029/2012. 
 
Fato 
 
No capítulo 3 do Edital, itens 3.6 e 3.7, foi exigido dos concorrentes, depósito de caução no 
valor de 1% do valor estimado da obra efetuado até o quinto dia útil anterior à data de 
abertura dos envelopes, sob pena da automática desclassificação da licitante não cumpridora 
do requisito. 

Na Seção II da Lei 8.666/93, foram elencadas as condições de habilitação nas licitações. No 
artigo 31, constante da referida Seção II, foi estabelecida a documentação que pode ser 
exigida como qualificação econômico-financeira para fins de habilitação. No inciso III do 
referido artigo foi definido que poderá ser exigida "garantia, nas mesmas modalidades e 
critérios previstos no "caput" e § 1o do art. 56 desta Lei, limitada a 1% (um por cento) do 
valor estimado do objeto da contratação".  

Completando, diz a Jurisprudência do TCU: 

Acórdão 255/2010 Plenário (Relatório do Ministro Relator) 
Abstenha-se de exigir a apresentação de garantia de proposta em data anterior a fixada 
como limite para a entrega da documentação de habilitação economico-financeira, sob 
pena de infringência ao disposto nos arts. 4o, 21, § 2o; 31, inciso III; 40, inciso VI, e 43, 
inciso I, todos da Lei no 8.666/1993.  



 

 

Conforme se observa no texto legal mencionado, a comprovação de recolhimento de 
garantia de participação na licitação, somente poderia ter sido exigida no momento da 
entrega da documentação de habilitação, e, à Comissão de Licitação, caberia a obrigação de 
julgar a sua validade e adequação aos termos do edital, quando da análise de tais 
documentos, ou seja, após a abertura dos envelopes apresentados pelos licitantes, com os 
documentos de habilitação, conforme definido no inciso I do Artigo 43 da Lei 8.666/93.  

A prova de recolhimento de caução, como documento hábil a comprovar a capacitação 
econômico-financeira do licitante, deve ser avaliada, pois, no julgamento da habilitação dos 
concorrentes.  

O efeito prático da exigência foi a antecipação do início da fase de habilitação em 5 ou mais 
dias  e, por consequência, o descumprimento do prazo legal de 30 dias que deve separar a 
publicação, ou obtenção, do Edital e o recebimento dos documentos de habilitação e das 
propostas ou da realização do evento, conforme consta no inciso II do § 2º do Artigo 21 da 
Lei 8.666/93. A exigência editalícia de prestação de garantia previamente à fase de 
habilitação, conforme ocorreu na Concorrência 029/2012, não encontra amparo legal na 
legislação pertinente.   
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, mediante o Ofício não numerado, de 12/11/2014, 
encaminhado a esta CGU-R/GO em 13/11/2014, apresentou as seguintes justificativas: 

 “Não prosperam as alegações registradas quanto à restrição da competividade pela 
exigência da garantia de participação na licitação, primeiro, não houve impugnações 
dos licitantes quanto a esta exigência, segundo, o valor exigido está em conformidade 
com o limite estabelecido na Lei- Até 1% (um por cento) do valor orçado, por fim esta 
exigência visa garantir as propostas apresentadas sejam efetivamente cumpridas, 
tornando uma segurança para a Administração afastar as propostas aventureiras. 

Nesse sentido já decidiu o Plenário do TCU ao julgar representação a respeito de 
possível irregularidade no edital padrão do DNIT, que continha cláusula por meio do 
qual é exigido o recolhimento da garantia prevista no inciso III do art. 31 da Lei n° 
8.666/93 antes da data da abertura dos envelopes de habilitação e das propostas, 
acolhendo a manifestação do Ministério Público, decidiu não haver irregularidade na 
previsão de que o valor da garantia seja recolhido antecipadamente e a respectiva 
comprovação seja inserida no envelope de habilitação (Acórdão n° 557/2010-Plenário, 
TC-013.864/2009-2, Rel. Min. Raimundo Carreiro, 24.03.2010, DOU 26/0.3/10). 

Desta forma, resta demonstrado que a referida exigência tem previsão legal e justifica-
se pelo valor estimado da contratação, pela complexidade e essencialidade dos serviços 
a serem contratados, tudo visando segurança da administração em uma eventual falta de 
capacitação ou descumprimento do contrato pela empresa vencedora, não restando 
configurada nenhuma ilegalidade no ato administrativo. 



 

 

Ademais, insta salientar que após o Município tomar conhecimento de recomendação do 
TCU, quanto à vedação dessa prática o mesmo não mais assim procedeu. Trata-se do 
Acórdão AC-2272-35/11-Plenario, no qual tratou de processos envolvendo diretamente esse 
Município.” 

 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
O que, de fato, questionou-se, não foi a ação de se fazer o recolhimento da garantia, que, a 
rigor, deve ser efetivado com antecedência ao dia da abertura dos envelopes, mas a 
exigência da apresentação dos documentos comprobatórios antes data e hora fixadas para 
abertura do certame. O que a Lei impõe é que essa prova seja inserida nos documentos 
relativos à habilitação e não que a ação de recolhimento ocorra durante aquele momento. 

Não se pode, portanto, à luz da legalidade, fixar data antecipada para o licitante proceder o 
recolhimento ou fazer fiança bancária, sendo a escolha do momento prerrogativa dele. A sua 
obrigação se limita a apresentar o comprovante de recolhimento ou da fiança durante a 
abertura dos envelopes. 
 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.16. Exigência de capital social mínimo concomitante com comprovação de 
recolhimento de garantia prévia como condição para participação na Concorrência nº 
029/2012. 
 
Fato 
 
Na letra “e”, item 6.3 do Edital foi exigido dos proponentes que apresentassem, como parte 
da documentação necessária à habilitação na licitação, comprovação de possuir capital social 
não inferior a 10% do valor contratual.  

Concomitantemente à exigência de capital social mínimo, também foi estabelecida, no 
capítulo 3, item 3.6 e 3.7, a comprovação de depósito de caução no valor de 1% do valor 
estimado da obra, cinco dias úteis antes da data fixada para a entrega das propostas.  

Todavia, a Lei nº 8.666/93. no art. 31, § 2º, diz com clareza: 

“Art. 31. A documentação relativa à situação econômica - financeira limitar-se-á: 

§ 2º A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços, 
poderá estabelecer, no instrumento convocatório, exigência de capital mínimo ou de 
patrimônio líquido mínimo, ou ainda as garantias previstas no § 1º do art. 56 desta Lei, 
como dado objetivo de comprovação da qualificação econômico-financeira dos licitantes e 
para efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado.” (grifo 
nosso) 

A redação do § 2º comprova que o particular pode comprovar sua qualificação econômico-
financeira por uma das três vias, ou seja, o gestor só pode exigir uma das alternativas.  



 

 

Assim fica demonstrado que a exigência de capital social concomitante com a garantia para 
participação de certame licitatório é vedada. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, mediante o Ofício não numerado, de 12/11/2014, 
encaminhado a esta CGU-R/GO em 13/11/2014, apresentou as seguintes justificativas: 
  
“De acordo com o disposto no § 2° do artigo 31 da Lei n° 8.666/93, a alternatividade que a 
conjunção "ou" sugere há de ser interpretada em termos. Ordinariamente, as três 
exigências excluir-se-iam reciprocamente, ocasião em que o edital deveria optar por uma 
delas. 
Mas esse não é o caso. Segundo a Doutrina especializada em licitações, tal interpretação 
tem gerado situação de confronto com o art. 37, XXI, da CF/88, se as características do 
objeto recomendarem que as possibilidades sejam cumuladas. Sobretudo a vista de que 
capital mínimo e patrimônio líquido mínimo não traduzem, necessariamente, crédito na 
praça, o que melhor resulta demonstrado pela capacidade de a empresa obter e oferecer as 
garantias previstas no art. 56 da LL. 
 
Para Jessé Torres (Comentários a Lei das Licitações e Contratações da Administração 7ª 
Ed. Renovar, RJ/SP, 2007, pag. 427), conceituado doutrinador, a interpretação restritiva 
bloquearia, então, contra a Constituição, a discricionariedade que esta defere a 
Administração para assegurar-se de que o concorrente conta com lastro econômico-
financeiro à altura da empreitada. 
 
Assim, deve prevalecer a interpretação que autorize o edital a cumular as exigências do § 
2°, desde que se enunciem e demonstrem os motivos que as justifiquem, no caso concreto. 
Embora, esse entendimento encontre julgados contrários no TCU, essa interpretação deve 
ser flexibilizada à luz do principio da razoabilidade, especialmente, sob a ótica de cada 
caso concreto. 
 
Destarte, aplica-se a este caso, uma vez que para a execução de obras monta de mais de R$ 
82.000.000,00 (oitenta e dois milhões de reais), com o compromisso de atendimento as 
carências de urbanização, e ainda, com caráter de premência que as obras representam 
para o Município de Aparecida de Goiânia e os Governos Estadual e Federal, não poderia 
a Administração agir de maneira distinta, senão precavendo-se, da melhor maneira 
possível, com o intuito de se atingir o fim almejado, no resguardo do interesse público. 
 
Ademais, insta salientar que após o Município tomar conhecimento de recomendação do 
TCU, quanto á vedação dessa prática o mesmo não mais assim procedeu. Trata-se do 
Acórdão AC-2272-35/11-Plenario, no qual tratou de processos envolvendo diretamente esse 
Município.” 
 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Na justificativa apresentada, os gestores trazem argumentos na tentativa de transformar um 
ato administrativo vinculado em ato discricionário, mas a interpretação do § 2º do art. 31 
não deixa dúvidas de que as três alternativas para o particular provar sua capacidade 



 

 

econômico-financeira são equivalentes, e compete a ele escolher a que melhor lhe convém. 
Exigir algo diverso, como ocorreu no presente caso, é desrespeitar o princípio da legalidade. 
 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.17. Formalização do Pregão nº 061/2014 realizado pela Prefeitura Municipal de 
Aparecida de Goiânia. 
 
Fato 
 
Na data de 24/04/2014, o Presidente da Superintendência Municipal de Trânsito de 
Aparecida – SMTA, por meio do Ofício nº 202/2014 SMTA, solicitou ao Prefeito 
autorização para abertura de licitação com vistas à aquisição de placas de identificação de 
logradouros públicos a serem implantados nas interseções das vias em diversos bairros do 
Município de Aparecida de Goiânia, no valor estimado de R$ 425.000,00, com recursos 
oriundos dos contratos firmados com a Caixa Econômica Federal. 
 
Em 09/06/2014, o valor estimado foi alterado para R$ 494.187,19, a partir da elaboração da 
composição de preço. 
Na data de 09/06/2014 foi publicado no Diário Oficial da União – DOU e  no jornal O 
HOJE, o resumo do Edital de Pregão Presencial nº 061/2014, com abertura prevista para 
24/06/2014. 
 
Na mesma data de 24/06/2014, o procedimento foi homologado e adjudicação foi concedida 
à empresa BR Sinalizadora Ltda, CNPJ 03.145.0001/75, no valor de R$ 413.780,00. 
 
Na data de 09/07/2014 foi firmado o Contrato nº 792/2014 entre a SMTA e a BR 
Sinalizadora Ltda, com prazo de vigência de 12 meses. 
  
##/Fato## 

2.2.18. Formalização da Tomada de Preços nº 024/2013 realizada pela Prefeitura 
Municipal de Aparecida de Goiânia. 
 
Fato 
 
Em 06/06/2013, o Presidente da Superintendência Municipal de Trânsito de Aparecida – 
SMTA, por meio do Ofício nº 202/2014 SMTA, solicitou ao Prefeito autorização para 
abertura de licitação com vistas à contratação de Serviços de Sinalização Estatigráfica  em 
diversos bairros do Município de Aparecida de Goiânia, no valor estimado de R$ 
1.048.844,00, com recursos oriundos de convênios firmados com o Ministério das Cidades, 
no valor de R$ 855.628,87 e recursos do Tesouro Municipal no montante de R$ 193.215,93. 
 
Em 17/10/2013 foi publicado no Diário Oficial da União – DOU e  no jornal O HOJE, o 
resumo do Edital da Tomada de Preços nº 024/2013, com abertura prevista para 04/11/2013. 
 
Em 04/11/2013 foi publicado no Diário Oficial da União – DOU e no jornal O HOJE, o 
Aviso de Adiamento da abertura para o dia 22/11/2013, em razão de alterações no projeto 
básico. 
 
Em 26/11/2013 foi publicado no Diário Oficial da União – DOU e no jornal O HOJE, o 
Aviso de Adiamento da abertura para o dia 17/12/2013, em razão de novas alterações no 
projeto básico. 



 

 

 
Em 17/12/2013, deu-se a abertura das propostas e a comissão de licitação declara vencedora 
a empresa Sinalenge Comércio e Indústria Ltda, com o valor R$ 594.251,40.  
 
Em 30/12/2013, o procedimento foi homologado e adjudicação foi concedida à empresa 
Sinalenge Comércio e Indústria Ltda, com o valor R$ 594.251,40 
 
Em 30/12/2013 foi firmado o Contrato nº 568/2013 entre a Secretaria de Infraestrutura e a 
Sinalenge Comércio e Indústria Ltda, com prazo de vigência de 06 meses. 
 
Em 30/12/2013 foi expedida a Ordem de Serviço para início dos serviços contratados. 
  
##/Fato## 

2.2.19. Ausência de placas vistoriadas, executadas por meio do Contrato de Repasse nº 
0334734-27/2010. 
 
Fato 
 
Durante a verificação in loco foram percorridos os bairros Setor Campos Elíseos, Setor 
Marista Sul, Jardim Buriti Sereno e Parque Itatiaia, com foco na verificação da existência 
dos revestimentos asfálticos, meios-fios, galerias de águas pluviais e sinalização vertical e 
horizontal, executados por meio do Contrato de Repasse nº  0334734-27/2010. Foram 
conferidas, por amostragem, 66 placas de “PARE”, “PEDESTRE” e ”de VELOCIDADE”, 
relativas à sinalização vertical, do total de 209 placas medidas e executadas, o que representa 
um percentual de 31,58%.  

Da verificação in loco, constatou-se que das 66 placas vistoriadas 42 não se encontravam no 
local, um percentual de 63,64%, conforme detalhado no quadro a seguir:  

Demonstrativo entre o medido e pago e o verificado in loco. 

Bairro 

Sinalização vertical 

Medição 
(Qdade) 

Amostragem   Placas não 
encontradas Trecho Qdade 

Campos Elísios 61 Cruzamentos da Rua Grenoble e cruzamentos da  
Rua Marselha; 17 15 

Marista Sul 53 Cruzamentos da Av B a partir da Rua 19 15 15 

Jardim Buriti 
Sereno  37 

Cruzamentos da Rua Jangadeiro; cruzamento da 
Rua Jardim Botânico com a Rua da Imprensa; 
cruzamento da Rua da Imprensa com a Rua Jardim 
de Alá; Cruzamento da Rua Jardim Botânico com 
Rua da Imprensa 

12 11 

Parque Itatiaia 44 Cruzamentos da Rua Ipiranga 12 1 

Jd Buriti Sereno 
Reprogramação 14 Cruzamentos da Rua Grande e cruzamentos da 

Rua Cristal 10 0 

  209  66 42 
Fonte: projetos e vistoria in loco.  

A empresa executora das obras foi a Sinalenge Comércio e Indústria Ltda. e, conforme o 
boletim de medição, constante à folha 2154 do processo de engenharia da Caixa o valor total 



 

 

executado foi de R$ 66.228,25 (incluindo sinalização horizontal e vertical),  todavia, o 12º 
RAE da Caixa, datado de 27/06/2014, aceita o valor de R$ 57.157,51, não descriminando os 
valores unitários para sinalização horizontal e vertical, assim sendo, torna-se impraticável o 
cálculo do prejuízo financeiro. 
 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A CAIXA, mediante o Ofício nº 965/2014/GIGOV/GO, de 04/11/2014, informou o que se 
segue:  
 
“Quanto às placas não encontradas no local, entendemos que a questão é de manutenção 
das obras e serviços, atividade que compete ao município”. 
 
A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, mediante o Ofício não numerado, de 12/11/2014, 
encaminhado a esta CGU-R/GO em 13/11/2014, apresentou as seguintes justificativas: 
 
“Em relação às placas, o Município está averiguando se as mesmas foram instaladas e 
retiradas por vandalismo, ou se realmente não foram instaladas, pois, caso o serviço tenha 
sido realizado, o pagamento está dentro da normalidade e caso tenham sido retiradas por 
vandalismo, não se pode dizer em prejuízo financeiro, pois o Município pagou pelo serviço 
realizado. Desta forma, notificamos a empresa Sinalenge Comercio e Indústria Ltda. para 
se manifestar sobre as instalações das placas e estamos aguardando resposta.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
As justificativas apresentadas, tanto pela CAIXA, quanto pela Prefeitura, não extinguem as 
falhas apontadas. No entanto, não se sabe se a causa do prejuízo foi a não instalação das 
placas ou a má conservação dos itens implantados, como a Prefeitura mesmo informou. 
Corroborando com a dúvida, é fato que as medições apresentadas pela empresa Sinalenge 
Comercio e Indústria Ltda. não detalha as localidades das placas instaladas, portanto, não há 
o atesto da implantação das mesmas em conformidade com o projeto. Assim, a ausência das 
placas motivadas por uma ou outra situação resultou em prejuízo financeiro e, caso tenham 
sido retiradas por vandalismo, a Prefeitura deixou de cumprir o constante na “Declaração de 
Manutenção e Guarda do objeto do Contrato de Repasse”, anexada à folha 18 do volume de 
engenharia. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.20. Falhas na conservação das obras executados com recursos do Contrato de 
Repasse nº 0334734-27/2010. 
 
Fato 
 
Durante a verificação in loco foram percorridos os bairros Setor Campos Elíseos, Setor 
Marista Sul, Jardim Buriti Sereno e Parque Itatiaia, com foco na verificação da existência 
dos revestimentos asfálticos, meios-fios, galerias de águas pluviais e sinalização vertical e 
horizontal, executados por meio do Contrato de Repasse nº  0334734-27/2010. Foram 
conferidos 5.663,40 m metros de ruas sobre um total de 23.378,10 m (sendo 21.212,20 m do 
contrato original e 2.165,90 m da reprogramação), o que resulta em uma amostragem de 
24,22%.   



 

 

Durante as vistorias e medições, verificamos situações indicando má conservação das obras 
realizadas, conforme descrito a seguir: 

1 - As ruas do Setor Marista Sul possuíam cortes no pavimento, alguns não remendados. Na 
Avenida B, a principal via do Setor Marista Sul onde foram realizadas as obras fiscalizadas, 
na parte mais baixa do declive, entre as Ruas 32 e 34, havia remendos longitudinais e 
buracos no revestimento de um dos lados da via, ocasionados, conforme informações de 
moradores, por erosão pluvial. Próximo ao cruzamento da Avenida B com a Rua 34 havia 
acúmulo de sedimentos transportados, provavelmente, pela água. As caixas coletoras 
próximas, conectadas ao PV-19A da rede pluvial implantada sob a Avenida B, estavam 
parcialmente obstruídas por sedimentos e outros materiais. 

2 - Além disso, foi percebido cheiro de esgoto emanando das bocas dos bueiros, um indício 
de lançamento de esgotos domésticos na rede pluvial. Procurando por outros indícios, 
encontrou-se um corte perpendicular no pavimento da Av. B, não remendado, ligando a 
residência do lote 4, quadra 24, ao PV-19G da rede pluvial, na esquina com a Rua 24. A 
situação observada na inspeção física de 25/09/2014 indica que pode estar ocorrendo 
lançamento irregular de esgotos na rede de drenagem pluvial da Av. B. 

As situações descritas estão ilustradas nas quatro fotografias a seguir: 

 

  
Av. B x R. 34, com remendo longitudinal e buraco na 
parte esquerda da via e acúmulo de sedimentos em 
primeiro plano. 

Av. B entre Ruas 32 e 34, com erosão do remendo 
realizado. 

 



 

 

  
Acúmulo de sedimentos e outros materiais em caixa 
coletora conectada ao PV-19A da rede pluvial. 

Corte perpendicular na Av. B x R. 24, ligando o PV-19G 
à residência da quadra 24, lote 4. 

 

3- Na Rua Marquês de Abrantes, no Jardim Buriti Sereno, próximo ao cruzamento com a 
Rua Montese, há um remendo longitudinal em lado do pavimento de aproximadamente 245 
m. Segundo moradores, este é o segundo remendo realizado no mesmo local em decorrência 
da destruição provocada pelas chuvas, que, inclusive, ultrapassam o meio-fio e invadem os 
lotes lindeiros. A rua está implantada em declive, na direção da Rua Montese, e não possui 
drenagem profunda, somente superficial por meio-fio e sarjeta. Além da água das chuvas, na 
inspeção física, realizada em dia com tempo seco, sem chuva, foi observado um escoamento 
consistente de água ao longo da sarjeta do lado remendado da rua. 

A situação descrita está ilustrada nas duas fotografias a seguir: 

 

  
R. Marquês de Abrantes, com remendo longitudinal à 
direita. 

R. Marquês de Abrantes, com remendo, escoamento de 
água e buracos. 

 

Diante do exposto, verifica-se que a Prefeitura não está cumprindo o determinado em 
Contrato de Repasse, na Cláusula 3ª – Das Obrigações, item 3.2 – “Do Contratado”, alínea 
“q”, que diz: “comprometer-se a zelar pelo correto aproveitamento/funcionamento dos bens 
resultantes deste Contrato de Repasse, bem como promover adequadamente sua 
manutenção”. 
  
 
##/Fato## 



 

 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A CAIXA, mediante o Ofício nº 965/2014/GIGOV/GO, de 04/11/2014, informou o que se 
segue:  
 
“A aferição pela Caixa encerra-se com o ateste físico da obra. A conservação é de 
responsabilidade do Município, conforme Declaração de Manutenção e Guarda do objeto 
do Contrato de Repasse, anexado à folha 18 do volume I de engenharia”. 
 
A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, mediante o Ofício não numerado, de 12/11/2014, 
encaminhado a esta CGU-R/GO em 13/11/2014, apresentou as seguintes justificativas: 
 

“Quanto às ruas do Setor Marista Sul, conforme informado anteriormente, o Município 
possui em andamento um processo licitatório para aquisição de material para manutenção 
das obras realizadas. Entretanto, em virtude da grandiosidade da cidade e do baixo 
número de material disponível para manutenção, foi estabelecido um cronograma de 
manutenção por bairros. Assim, os bairros são atendidos de acordo com a ordem 
estabelecida no cronograma. Desta forma, seguindo a ordem do cronograma, ainda não se 
chegou no Setor Marista Sul, sendo que assim que chegar no bairro, as manutenções serão 
realizadas. 

Quanto ao cheiro de esgoto emanado das bocas de lobo e bueiros, esclarecemos que em 
Aparecida de Goiânia, a rede de esgoto é precária, sendo tal fato desencadeador de 
lançamentos clandestinos na rede pluvial pelos moradores. Informamos que notificamos a 
Secretaria de Regulação Urbana para que verifique o ocorrido e tome as providências 
necessárias para por fim ao cheiro de esgosto emanado das bocas de lobo. 

Em relação aos remendos realizados na Rua Marques de Abrantes, no Jardim Buriti 
Sereno, notificamos a Secretaria de Infraestrutura e Obras para que verifique se houve má 
execução do serviço ou erro de projeto pela falta de drenagem no local. Caso seja má 
execução dos serviços, a empresa responsável pela obra será notificada para refazê-lo de 
forma satisfatória e, em caso de erro de projeto, será necessário elaborar novo projeto 
que atenda de forma eficaz as peculiaridades do local, como questões da drenagem da 
água das chuvas”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Apesar de a Prefeitura ter informado que está providenciando licitação visando à 
manutenção das obras e que foi estabelecido um cronograma de manutenção por bairros, não 
foram anexados documentos comprobatórios da providência indicada. Quanto ao mau cheiro 
de esgoto emanado das bocas de lobo e bueiros, na Av. B,  Setor Marista Sul, e  aos 
remendos realizados na Rua Marques de Abrantes, no Jardim Buriti Sereno, a prefeitura 
informou que vai tomar as providências cabíveis, todavia, não houve comprovação de que as 
mesmas foram iniciadas. Assim, as justificativas apresentadas não elidem as falhas 
apontadas, motivo pelo qual 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, sendo que foi verificada a existência de sobrepreço e utilização, por parte do 
município, de contrato “guarda-chuva”. Além disso, conforme exposto neste Relatório, 
foram verificadas diversas irregularidades relacionadas a desconformidades em relação à 
Lei 8.666/93.  



 

 

Ordem de Serviço: 201411254 
Município/UF: Aparecida de Goiânia/GO 
Órgão: MINISTERIO DAS CIDADES 
Instrumento de Transferência: Contrato de Repasse - 745996 
Unidade Examinada: GO GOV GABINETE DO PREFEITO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 11.413.926,09 
Prejuízo: R$ 154.158,78 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 15/09/2014 a 03/10/2014 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 Aparecida 
de Goiânia/GO, transferidos mediante o Contrato de Repasse 335937-05/2010 (Siconv 
745996/2010), firmado com o Ministério das Cidades, no valor total de R$ 11.152.808,05, 
que teve como objeto a execução de Pavimentação de Vias Urbanas e Drenagem em ruas 
dos setores Aeroporto Sul e Loteamento Expansul daquele município. 

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. Execução do Contrato de Repasse 335937-05/2010. 
 
Fato 
 
O Contrato de Repasse 335937-05/2010 (Número do Convênio no Siconv 745996/2010 – 
Processo CAIXA 2634.0334734-27/2010), firmado entre o Ministério das Cidades e a 
Prefeitura de Aparecida de Goiânia/GO, em 29/12/2010, com recursos provenientes de 
emenda consignada no Orçamento Geral da União de 2010, no valor de R$ 10.319.730,00, e 
contrapartida no valor de R$ 1.094.196,09, totalizando R$ 11.152.808,05, teve como objeto 
a execução de Pavimentação de Vias Urbanas e Drenagem em ruas dos setores Aeroporto 
Sul e Loteamento Expansul daquele município. 
 
Os recursos foram alocados visando à execução de politicas relacionadas ao Programa 0310 
– Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano e Ação 1D73 – Apoio à Politica Nacional 
de Desenvolvimento Urbano, cuja finalidade é contribuir para o desenvolvimento urbano, 
mediante aporte de recursos destinados à implementação de projetos caracterizados por 
ações que visem priorizar a ampliação do atendimento à população aos serviços saneamento, 



 

 

abastecimento de água, coleta de esgoto e lixo, transporte público, acessibilidade, 
regularização fundiária, acesso à moradia e urbanização, dentre outros caracterizados como 
desenvolvimento urbano. 
 
Apesar de a vigência ser até 30/08/2012, em consonância ao cronograma de execução 
apresentado às fls. 27 do Processo 2634.0335937-05/2010 (Volume Principal I), verificamos 
que o último Boletim de Medição, referente à sinalização viária, foi encaminhado à CAIXA 
em 26/06/2014 (fls. 2107 do Processo 2634.0335937-05/2010 – Anexo Técnico de 
Engenharia XV), sendo que o Contrato de Repasse foi prorrogado por cinco vezes: - 
30/08/2013 (fls. 233 do Processo 2634.0335937-05/2010 - Volume Principal I); - 
31/01/2014 (fls. 294 do Processo 2634.0335937-05/2010 - Volume Principal II); - 
31/03/2014 (fls. 325 do Processo 2634.0335937-05/2010 - Volume Principal II); - 
31/05/2014 (fls. 340 do Processo 2634.0335937-05/2010 - Volume Principal II); e, - 
30/06/2014 (fls. 393 do Processo 2634.0335937-05/2010 - Volume Principal II). 
 
Em 03/11/2011, mediante solicitação encaminhada à CAIXA (fls. 1155 do Processo 
2634.0335937-05/2010 - Anexo Técnico de Engenharia VIII), a prefeitura solicitou a 
alteração dos serviços de pavimentação, passando a capa asfáltica de Tratamento Superficial 
Duplo – TSD para Micro Revestimento Asfáltico à Frio, alegando manifestações de 
insatisfação da comunidade aparecidense ao método adotado. Entretanto, antes do 
pronunciamento da CAIXA quanto às modificações, a Prefeitura encaminhou o 4º Boletim 
de Medição (fls. 1235 do Anexo Técnico de Engenharia IX), o 5º Boletim de Medição (fls. 
1442 do Anexo Técnico de Engenharia X) e o 6º Boletim de Medição (fls. 1467 do Anexo 
Técnico de Engenharia X) já com a alteração do tipo de capa asfáltica. Posteriormente, a 
CAIXA emitiu parecer técnico, em 05/03/2012, informando que a utilização do micro 
revestimento como capa asfáltica comprometia a funcionalidade como pavimento pronto e 
não poderia ser acatado e que não era possível considerar como objeto do Contrato de 
Repasse apenas a base e imprimação, pois por si não caracterizavam um pavimento 
funcional e durável, para tanto sugeria a alteração do local de intervenção (fls. 1483 a 1484 
do Anexo Técnico de Engenharia X). 
 
Sendo assim, havendo a obrigatoriedade de utilização de capa asfáltica com utilização de 
Concreto Betuminoso Usinado à Quente – CBUQ, foi solicitada a alteração, em 02/08/2012 
(fls. 1486 do Anexo Técnico de Engenharia X), da área de intervenção, apresentando 
logradouros nos Bairros Residencial Caraíbas, Residencial Andrade Reis, Setor Pontal Sul/ 
Veiga Jardim II\Vila Oliveira e Setor Jardim dos Girassóis em substituição aos bairros 
Aeroporto Sul e Loteamento Sul, tendo em vista que nestes havia sido utilizado o micro 
revestimento asfáltico. 
 
Para aceite da reprogramação, uma vez que as áreas já estavam com pavimentação 
concluída, a CAIXA solicitou a apresentação de comprovação de que as obras foram 
executadas depois da assinatura do contrato de repasse (fls. 1647 do Anexo Técnico de 
Engenharia XIII). Para tanto, a Prefeitura encaminhou duas ordens de serviço, uma de 
25/06/2011, nos bairros Residencial Caraíbas, Residencial Andrade Reis e Setor Jardim dos 
Girassóis (fls. 1651 do Anexo Técnico de Engenharia XIII), e outra de 25/05/2011, nos 
bairros Setor Pontal Sul/Veiga Jardim II/Vila Oliveira (fls. 1651 do Anexo Técnico de 
Engenharia XIII), com autorização de inicio das obras no âmbito do contrato 158/2010, 
firmado com a empresa Sobrado Construção. 
 



 

 

Considerando que tratou de alterações substanciais no projeto, devido à alteração do local de 
intervenção com a mudança do bairro beneficiado, foi solicitada a manifestação do 
Ministério das Cidades, sendo posteriormente aprovada a alteração, conforme Comunicação 
GIDURGO 880/2013, de 06/02/2013 (fls. 1676 do Anexo Técnico de Engenharia XIII). 
Após a aprovação da reprogramação, a Prefeitura encaminhou um Boletim de Medição (fls. 
1697 a 1743 do Anexo Técnico de Engenharia XIII), consolidando a execução dos serviços 
na nova área de intervenção no período de 01/08/2012 a 31/01/2013, no total de R$ 
10.391.014,96, correspondente a 98,13% do total previsto. Sobre o valor apresentado no 
Boletim de Medição consolidado, foi descontado o valor já pago à contratada (R$ 
6.575.613,04) e aprovado nos Relatórios de Acompanhamento de Engenharia – RAE 
referentes às inspeções realizadas nos serviços executados até o Boletim de Medição 03. 
 
Posteriormente, para utilização de saldo de repasse no valor de R$ 639.396,36, a Prefeitura 
submeteu novo Plano de Trabalho, incluindo pavimentação em logradouros do Setor Buriti 
Sereno (fls. 1795 do Anexo Técnico de Engenharia XIV), sendo posteriormente aprovado 
pela CAIXA. 
 
Conforme documento acostado às fls. 2134 do Processo 2634.0335937-05/2010 (Anexo 
Técnico de Engenharia XV), de 17/07/2014, os valores atestados para a obra somavam R$ 
11.086.448,88. Para o valor total atestado, foram utilizados os seguintes contratos firmados 
pela Prefeitura de Aparecida de Goiânia: 
 
- R$ 10.386.358,86 (serviços de pavimentação e drenagem) – Contrato 158/2010, de 
29/06/2010, oriundo da Concorrência 002/2010, vencida pela Sobrado Construção Ltda., no 
valor total de R$ 82.445.270,41; 
 
- R$ 594.245,05 (serviços de sinalização horizontal e vertical, pavimentação, terraplanagem, 
galerias de águas pluviais, nos bairros Jardim Buriti Sereno, Parque Montreal e International 
Park) - Contrato 255/2013, de 07/08/2013 – oriundo da Concorrência 29/2012, para o 
Consórcio formado entre as empresas Tescon Engenharia Ltda. e Goiás Construtora Ltda., 
no valor de R$ 46.492.961,91; 
 
- R$ 55.524,47 (serviços de sinalização estatigráfica) - Contrato 568/2013, de 30/12/2014, 
oriundo da Tomada de Preço 24/2013, vencidao pela Sinalenge Comércio e Indústria Ltda., 
no valor de R$ 594.251,40; 
 
- R$ 50.320,50 (placas de identificação de logradouros públicos) - Contrato 792/2014, de 
09/07/2014, oriundo do Pregão Presencial 061/2014, vencido pela BR Sinalizadora Ltda., no 
valor de R$ 413.780,00. 
 
Até a conclusão dos trabalhos, a Prefeitura ainda não havia apresentado a prestação de 
contas referente ao Contrato de Repasse à CAIXA.  
##/Fato## 

 
2.1.2. Superfaturamento por sobrepreço no valor de R$ 152.539,41 na execução do 
Contrato de Repasse 335937-05/2010. 
 
Fato 
 
Após a análise do Processo CAIXA 2634.0335937-05/2010, referente ao Contrato de 
Repasse 335937-05/2010, verificou-se que aquela instituição financeira realizou o 



 

 

comparativo de preços entre a planilha orçamentária apresentada para os serviços de 
terraplenagem, pavimentação e galeria de águas pluviais pela Prefeitura e os custos 
constantes no SINAPI, conforme consta no documento PA GIDUR/GO 1311/12, de 
22/08/2012, às fls. 1645 a 1646 (Anexo Técnico de Engenharia XIII). A CAIXA selecionou 
aproximadamente 80% do total da planilha orçamentária, correspondente aos 26 itens mais 
significativos e onde havia correspondente no Sistema. Ressalta-se, ainda, que a planilha 
orçamentária apresentada corresponde ao Contrato 158/2010, originário do Processo 
Licitatório da Concorrência n° 002/2010, firmado entre a Prefeitura de Aparecida de Goiânia 
e a Sobrado Construções. Constatou-se que 8 dos 27 itens analisados estavam acima da 
mediana do SINAPI, para tanto, a CAIXA solicitou à Prefeitura correção nos preços 
unitários dos itens com valor superior, mediante a Comunicação RSGOVGO nº 5961/2012, 
de 29/08/2012 (fls. 1647 – Anexo Técnico de Engenharia XIII). Conforme consta às fls. 
1648 a 1649 do referido anexo, a Prefeitura providenciou a adequação dos itens. 
 
Com relação ao item 4.6.1 (“Boca-de-lobo dupla, altura média de 1,30m”), na análise 
realizada pela CAIXA, no Contrato de Repasse 334.734-27/2010 (fls. 1670 a 1672 – Anexo 
Técnico de Engenharia X do Processo 2634.0334734-27/2010), para o mesmo item de 
serviço, foi considerado o valor unitário de R$ 753,22, portanto, como os itens são os 
mesmos, originários do mesmo contrato da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, considera-se 
que o preço aprovado deveria ser o mesmo. 
 
Foi considerado o BDI de 27,84%, conforme encaminhado pela Prefeitura de Aparecida de 
Goiânia e autuado às fls. 504 do Anexo Técnico de Engenharia VI. Ressalta-se que, apesar 
de não ter sido apresentado o detalhamento do BDI no procedimento licitatório da 
Concorrência nº 002/2010, após a assinatura do Contrato de Repasse, a Prefeitura 
encaminhou um detalhamento à CAIXA, conforme item 2.2.6 deste Relatório. 
 
Esta CGU-R/GO extrapolou a análise realizada pela CAIXA, para tanto aumentou o 
quantitativo de itens analisados, acrescentando 31 itens com maior significância entre os 
itens não analisados pela CAIXA e que havia correspondência no SINAPI. Com isso, o total 
comparado aumentou para aproximadamente 97% do valor total contratado (R$ 
10.739.202,25 sobre R$ 11.120.803,41). Para a quantificação do superfaturamento, 
considerou-se o quantitativo expresso na coluna “Quantidade – Acumulado Incl. Período” e 
o valor expresso na coluna “Preço Unitário” da última medição relativa aos serviços 
prestados pela Sobrado Construção Ltda. (Boletim de Medição 01 - fls. 1700 a 1703 do 
Anexo Técnico de Engenharia XIII). Em relação aos preços unitários dos 32 itens 
analisados, 19 itens apresentaram variação acima do preço de referência, representando 
superfaturamento por sobrepreço de R$ 152.539,41, conforme demonstrado na tabela a 
seguir: 
 



 

 

 
 
Considerando que a planilha orçamentária contratada é de agosto de 2009, utilizou-se os 
índices SINAPI do mesmo mês de referência para realizar a comparação. Vale ressaltar, 
ainda, que a CAIXA já havia realizado inspeção nos serviços prestados pela empresa 
contratada e apresentados mediante o Boletim de Medição 01, conforme consta Relatório de 
Análise de Engenharia – RAE (fls. 1753 a 1757 do Anexo Técnico de Engenharia XIII), de 
19/04/2013, e os valores já foram efetivamente pagos. 
 
Ressalta-se que, para os demais contratos utilizados pela Prefeitura para a execução dos 
demais serviços do objeto do Contrato de Repasse (Contrato 255/2013 - Consórcio formado 
entre as empresas Tescon Engenharia Ltda. e Goiás Construtora Ltda., Contrato 568/2013 - 
Sinalenge Comércio e Indústria Ltda. e Contrato 792/2014 - BR Sinalizadora Ltda.), esta 
CGU-R/GO não realizou o comparativo com os preços de referência, tendo em vista a baixa 
representatividade em relação ao valor total repassado e por a CAIXA já ter realizado tal 
comparativo com os itens mais significativos.  
##/Fato## 

 
Manifestação da Unidade Examinada 
 
A CAIXA, mediante o Ofício nº 965/2014/GIGOV/GO, de 04/11/2014, apresentou as 
seguintes justificativas: 
 

Item Descrição Unid Qtd. Preço Un. Total - C Código Abrangência Preço Un. Preço+BDI Total - S
4.2.6 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM SOLO MOLE M3 10.883,72 14,86 161.732,08 68421 Regional 11,63 14,87 161.816,89 -84,81 
2.3.3 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 3ª CAT M3 10.802,35 12,36 133.517,05 10788/001 Regional 21,40 27,36 295.528,10 -162.011,05 
2.3.6 e 
4.2.12

TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAV. DE 3ª CAT M3XKM 54.011,93 2,25 121.526,84 9208 Regional 5,43 6,94 374.935,26 -253.408,42 

2.3.13
COMPACTAÇÃO A 100% DO P.N. - PAV. 
URBANA

M3
31.475,28    3,41             107.330,70 9203 Regional 2,67          3,41              107.435,45         -104,75 

2.4.4 e 
4.7.10

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS M3/KM 172.612,50 0,59 101.841,38 9431 Regional 0,47 0,60 103.713,88 -1.872,50 

3.3.2 FORNECIMENTO DE RR-1C T 63,47            1.409,59    89.466,68    0508 Nacional 1.220,00 1.559,65      98.990,86            -9.524,18 

4.6.1
BOCA-DE-LOBO DUPLA ALTURA MÉDIA DE 
1,30M

UM
74,00            1.185,64    87.737,36    81096 Regional 589,19     753,22         55.738,32            31.999,04

4.2.2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS DE 2,00 A 
4,00M

M3 2.879,80 27,61 79.511,28 68417 Regional 21,60 27,61 79.521,18 -9,91 

4.2.3 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA M3 13.601,31 5,60 76.167,34 68418 Regional 3,76 4,81 65.378,56 10.788,78
4.2.10 CARGA DE MATERIAL DE GALERIAS M3 16.942,13 4,47 75.731,32 68442 Regional 3,26 4,17 70.607,75 5.123,57
4.7.1 LASTRO DE BRITA M3 879,01 76,17 66.954,19 74164/004 Nacional 59,35 75,87 66.693,16 261,03

2.1.3
REBAIXAMENTO DO RAMAL DOMICILIAR DE 
ÁGUA (INCL. FORN. MATERIAL)

M 2.573,00 25,25 64.968,25 74253/001 Nacional 7,67 9,81 25.229,11 39.739,14

4.5.1
POCO DE VISITA PARA REDE D=0,80 M, PARTE 
FIXA C/ 1,00M DE ALTURA

UN 
26,00            2.243,27    58.325,02    68703/3 Regional 1.754,75 2.243,27      58.325,08            0,00

4.5.8
ACRESCIMO NA ALTURA DO POCO DE VISITA 
PARA REDE D=1,50 M

M
27,00            1.917,48    51.771,96    68704/6 Regional 1.174,84 1.501,92      40.551,72            11.220,24

2.3.2 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 2ª CAT M2 7.229,60 6,78 49.016,69 13384 Regional 6,76 8,64 62.478,09 -13.461,40 
2.4.2 COLCHÃO DRENANTE COM BRITA M3 456,00          106,48        48.554,88    68691/002 Regional 87,72       112,14         51.136,41            -2.581,53 
2.4.3 e 
4.7.8

TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADO - PAV 
URBANA (DT=5KM) M3 6.591,98      6,78             44.693,62    10910/001 Regional 5,30          6,78              44.664,09            0,00

4.5.11
CHAMINE PARA POÇO DE VISITA, INCLUSIVE 
TAMPÃO E ANEL

UN 52,00 834,07 43.371,64 68429 Regional 496,76 635,06 33.023,02 10.348,62

4.5.7
POCO DE VISITA PARA REDE D=1,50 M, PARTE 
FIXA C/ 1,00M DE ALTURA

UN 
9,00              4.689,82    42.208,38    68703/6 Regional 3.534,70 4.518,76      40.668,84            1.539,54

4.5.3
POCO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M, PARTE 
FIXA C/ 1,00M DE ALTURA

UN 
13,00            2.837,45    36.886,85    68703/4 Regional 2.082,98 2.662,88      34.617,46            2.269,39

4.2.4 ESCAVAÇÃO MECANICA EM CASCALHO M3 4.958,65 7,00 34.710,55 68419 Regional 4,70 6,01 29.793,95 4.916,60
3.2.1 IMPRIMAÇÃO - PAVIM. URBANA M2 136.455,84 0,25 34.113,96 9541 Regional 0,17 0,22 29.655,67 4.458,29
2.2.2 CARGA DE ENTULHOS - PAVIM. URBANA M3 26.812,13 1,19 31.906,43 10783/001 Regional 0,87 1,11 29.820,67 2.085,77

4.5.4
ACRESCIMO NA ALTURA DO POCO DE VISITA 
PARA REDE D=1,00 M

M
26,04            1.177,78    30.669,39    68704/4 Regional 703,52     899,38         23.419,85            7.249,54

3.3.1 PINTURA DE LIGAÇÃO - PAVIM. URBANA M2 127.036,99 0,24 30.488,88 9456 Regional 0,15 0,19 24.360,61 6.128,26

4.5.2
ACRESCIMO NA ALTURA DO POCO DE VISITA 
PARA REDE D=0,80 M

M
33,81            807,91        27.315,44    68704/3 Regional 631,97     807,91         27.315,45            0,00

4.5.5
POCO DE VISITA PARA REDE D=1,20 M, PARTE 
FIXA C/ 1,00M DE ALTURA

UN 
7,00              3.779,28    26.454,96    68703/5 Regional 2.804,66 3.585,48      25.098,34            1.356,62

4.5.6
ACRESCIMO NA ALTURA DO POCO DE VISITA 
PARA REDE D=1,20

M
14,30            1.651,54    23.617,02    68704/5 Regional 1.013,08 1.295,12      18.520,24            5.096,78

2.2.1 LIMPEZA PAVIMENTAÇAO URBANA M2 151.526,00 0,14             21.213,64    10781/001 Regional 0,12          0,15              23.245,30            -2.031,66 
4.7.3 GABIOES (1,00 M) M3 60,00 337,62 20.257,20 68698/1 Regional 203,80 260,54 15.632,28 4.624,92

4.2.5
ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM ROCHA DECOMP. 
OU MATAÇÃO

M3 1.538,86 10,93 16.819,74 68420 Regional 7,35 9,40 14.459,50 2.360,24

4.7.5 COLCHOES RENO (0,3 M) M3 8,28 444,30 3.678,80 68365 Regional 255,62 326,78 2.705,78 973,03

Contratada SINAPIMedição 001 Diferença (C - S)



 

 

“Considerando as informações fornecidas na resposta ao item 2. da ordem de serviço 
201411249 acima, esclarecemos que a análise dos preços foi feita somente sobre os itens 
significativos. Desta forma, entre os itens apontados pela CGU, o único analisado foi 
"Escavação mecânica em solo mole", que não tem sobrepreço. Os demais foram 
considerados não significativos e, portanto, não foram analisados.” 
 
Resposta fornecida pela CAIXA para o item 2 da Ordem de Serviço 201411249: 
 
“Quanto aos itens analisados pela Caixa, informamos que o normativo AE099 versão 005, 
vigente à época da análise técnica deste contrato, estabelecia que deveriam ser analisados 
os preços dos itens considerados significativos. Seguem trechos do normativo que fornecem 
esta orientação e definem o que deve ser considerado ‘item significativo’. 
 
4.3.7.4 Com foco na eficiência dos procedimentos técnicos, a fim de preservar a segurança 
frente aos custos e prazos de resposta e ainda, minimizar os custos financeiros e sociais 
decorrentes da não aplicação dos recursos disponíveis, serão analisados quantitativos e 
custos unitários de itens de serviços considerados significativos. Assim busca-se evitar que 
a inadequação de custos de alguns itens ou composições de pequeno peso venha a 
inviabilizar projetos de grande monta. 
 
4.3.7.5 Na definição dos itens significativos, com base no custo total proposto, é adotada a 
relação 80/20 seguindo o Teorema de Pareto, ou seja, analisam-se os itens de maiores 
valores correspondentes a 80% do valor total do orçamento ou, a critério técnico, os itens 
de natureza relevante à especificidade da obra. Assim, verificado o contexto de impacto 
econômico, nas obras com caráter especial, onde itens específicos possuam relevância, 
também estes deverão ser objetos de análise. 
 
Com esta orientação, a análise foi efetuada sobre os preços de serviços que, organizados 
em ordem decrescente de significância (incidência percentual sobre o total do orçamento) e 
somados entre si, correspondiam a 84,64% do valor total previsto para as obras do 
contrato de repasse. 
 
Na lista de itens apresentados no ofício da CGU, fizeram parte da análise de preços 
somente os serviços: 
 
a. Meio-fio com sarjeta (com máquina) 
b. Escoramento descontínuo em valas (esp. 1,80 m) 
c. Fornecimento, transporte e assentamento tubo 0,80 m 
d. Lastro de pedra marroada GAP 
e. Boca de lobo dupla, altura média de 1,30 m 
 
Seguem as explicações por item: 
 
a. Meio-fio com sarjeta (com máquina): Foi utilizada como referência na análise Caixa a 
composição 74237/001 do banco referencial. Ressaltamos que a ordem de consulta aos 
bancos era estabelecida pelo normativo AE099 versão 005, com prioridade para o banco 
referencial. Segue item do normativo com esta determinação: 
 
4.3.7.7.3 Prioritariamente, deverão ser adotados os custos unitários do banco referencial de 
composições de custos, em seguida, custos unitários dos bancos regionais. 



 

 

 
Localmente, foi estabelecido que o banco Nacional seria o segundo a ser consultado; os 
regionais somente seriam consultados se a composição não fosse encontrada nestes dois 
bancos. Isto se devia ao fato de o banco nacional ter sido o prioritário até a criação do 
banco referencial, conforme orientações contidas em normativos anteriores (AE099 versões 
000, 001, 002 e 003). Apesar de serem normativos revogados, foi utilizada a mesma lógica 
de análise, enquanto coexistiram os bancos referencial e nacional. Segue trecho contido nos 
normativos citados (revogados à época da análise): 
 
4.3.7.7.4 Prioritariamente, deverão ser adotados os custos unitários do banco nacional de 
composições de custos, em seguida, custos unitários dos bancos regionais / institucionais; 
 
Esclarecemos que, tanto na época da análise quanto atualmente, somente os insumos e 
quantitativos das composições de serviços são regionais ou nacionais. Os preços e encargos 
sociais são sempre regionais. Desta forma, não há que se falar que as composições 
regionais são mais fieis à realidade local. Trata-se somente de composições elaboradas por 
órgãos regionais, tais como AGETOP, SANEAGO e DERMU-COMPAV, entre outros. 
 
Com a utilização da composição informada, 74237/001 do banco referencial, não há 
superfaturamento, já que o preço máximo admissível seria R$ 23,15/m e o preço utilizado 
foi de R$ 21,14/m. 
 
b. Escoramento descontínuo de valas (esp. 1,80 m): Utilizando a mesma ordem de consulta 
esclarecida no item anterior, foi utilizada como referência a composição 23422/002 do 
banco nacional, pois não existia serviço compatível no banco referencial. Percebemos 
durante a pesquisa para esta resposta que o engenheiro analista utilizou a composição 
23422/003, referente a escoramento contínuo de valas. Por este motivo, o preço proposto de 
R$ 18,38/m2 foi aceito. Utilizando a referência correta, o preço máximo admissível com 
BDI para o serviço, seria de R$ 16,02/m2. 
 
c. Fornecimento, transporte e assentamento de tubo 0,80 m: O proponente apresentou 
justificativa, arquivada no volume IV, folha 611 deste contrato. Este documento dizia que o 
serviço proposto incluía o transporte dos tubos, enquanto a composição utilizada na análise 
inicial, 73490 do banco referencial, referia-se somente a fornecimento e assentamento do 
tubo. Desta forma, a justificativa foi aceita e a composição utilizada como referência foi a 
68426 do banco regional AGETOP. O preço máximo admissível passou a ser, portanto, R$ 
220,51/m - preço efetivamente adotado na planilha aprovada, arquivada nas folhas 760 a 
762 do volume V deste contrato. 
 
d. Lastro de pedra marroada GAP: O proponente apresentou justificativa, arquivada no 
volume IV, folha 613 deste contrato. A justificativa dizia que a composição utilizada na 
análise inicial não previa o percentual de empolamento de 50% para pedra de mão, valor 
este contemplado na composição 68438 do banco regional AGETOP. A justificativa foi 
acatada. O preço máximo admissível passou a ser, portanto, R$ 116,48/m3 - preço 
efetivamente adotado na planilha aprovada, arquivada nas folhas 760 a 762 do volume V 
deste contrato. 
 
e. Boca de lobo dupla, altura média de 1,30 m: Este item não existia no Sinapi na época da 
análise. Conforme e-mail em anexo, demonstramos que a data de cadastro do serviço foi 31 
de agosto de 2012; a análise foi feita em 13 de abril de 2011, com pendências totalmente 



 

 

atendidas e valor aprovado em 29 de julho de 2011. Para análise deste item, consideramos 
o projeto e a composição fornecidos pelo proponente, arquivados no volume V, folhas 705 e 
706 deste contrato. Considerou-se razoável que o proponente apresentasse composição que 
correspondia mais fielmente ao serviço a ser executado. Este procedimento é comum e 
tecnicamente justificado, já que o Sinapi pode não conter o serviço exato pretendido pelo 
proponente. Todos os preços de insumos estavam dentro do máximo admissível previsto no 
Sinapi. Desta forma, foi aceito o valor unitário de R$ 1.185,64/un, inferior ao demonstrado 
pela composição apresentada pelo proponente.” 
 
A Prefeitura de Goiânia, mediante o Ofício não numerado, de 12/11/2014, encaminhado a 
esta CGU-R/GO, em 13/11/2014, apresentou as seguintes justificativas: 
 
“No que tange a alegação supra, tem-se a evidenciar que conforme averiguado pela 
própria CGU a Caixa Econômica Federal promoveu a análise da planilha orçamentária 
notificando este Município para justificar as razões de 18 itens estarem acima da mediana 
SINAPI, o que foi de pronto atendido por este ente ocorrendo a adequação quanto a 13 
itens e mantendo o preço de cinco itens. 
 
Tal justificativa obteve o aceite do corpo técnico da Caixa Econômica Federal, logo não há 
qualquer mácula ou irregularidade para se alegar devido a especificidade do caso em 
comento. 
 
Ademais, aplicando-se o preço da tabela SINAPI para todos os serviços constantes no 
Plano de Trabalho do Contrato de Repasse n° 335937-05/2010 , conforme consta na 
Planilha Anexa n° 3, referente ao período eleito pela CGU conclui-se que se a CEF 
utilizasse os preços unitários da tabela SINAPI tem-se que os mesmos apresentariam um 
resultado final superior na ordem de R$ 2.132.680,60 quando comparado ao valor do 
orçamento previsto e executado.  
 
Portanto, comprova-se que com a utilização do sinapi correto para os serviços executados 
em questão tanto o valor orçado quanto o efetivamente executado geraram uma economia 
representativa para o erário, afastando-se qualquer alegação de sobrepreço e 
superfaturamento. 
 
Logo, não procede a alegação da CGU de que neste contrato de repasse teria ocorrido um 
prejuízo ao erário de R$ 152.539,41 restando refutada a planilha apresentada pelo corpo 
técnico daquele Órgão. 
 
Até porque, há que ser considerado o orçamento do contrato de repasse como um todo, 
considerando que há variações para mais e para menos e não promover o cálculo 
considerando apenas determinados itens de serviços.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Conforme já relatado, esta CGU-R/GO extrapolou a análise realizada pela CAIXA, 
aumentando o quantitativo de itens analisados, de forma a verificar se a exigência disposta 
no art. 112 da Lei 12.017/2009 (LDO 2010), quanto à aceitabilidade dos preços máximos, 
havia sido atendida, verificando, ainda, as alegações da Prefeitura de Aparecida de Goiânia 
quanto à suposta vantagem no aproveitamento da licitação pretérita. Soma-se, ainda, o fato 
de que a determinação contida no art. 112, §5º, da Lei 12.017/2009 (LDO 2010), quanto à 



 

 

declaração expressa do autor das planilhas orçamentárias de compatibilidade dos 
quantitativos e dos custos com os quantitativos do projeto de engenharia e os custos do 
SINAPI, não havia sido atendida. Reafirma-se, então, que o fito de tal trabalho foi 
complementar a análise realizada pela CAIXA, não questionando, portanto, a metodologia 
(Princípio de Pareto) realizada pelo agente financeiro. Neste sentido, mesmo que a CAIXA 
não tenha realizado o comparativo em todos os itens da planilha orçamentária apresentada, 
reforça-se o fato de que a legislação supra mencionada deveria ter sido atendida. 
 
Em suas justificativas, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia encaminha planilha 
orçamentária informando ser o “sinapi correto”, entretanto, na análise realizada por esta 
CGU-R/GO, as composições SINAPI consideradas foram aquelas mencionados nos 
documentos emanados pela equipe técnica da CAIXA e devidamente autuados nos 
processos relativos aos Contratos de Repasse 328.195-88/2010, 334.734-27/2010, 335.937-
05/2010 e 375.384-62/2011, e que deveriam ter sido analisados de forma singular, pois os 
itens são os mesmos, oriundos da mesma licitação. 
 
Das alegações prestadas pela Prefeitura de Aparecida de Goiânia, depreende-se que a análise 
da CAIXA é suficiente e exauri os questionamentos apresentados por este órgão de controle 
interno, entretanto, mesmo sem considerar as limitações de atuação do agente financeiro, 
não há prejuízo quanto à avaliação por parte desta CGU-R/GO. 
 
Ressalta-se, ainda, que, conforme dispõe o §3º, art. 112, da Lei 12.017/2009, “somente em 
condições especiais, devidamente justificadas em relatório técnico circunstanciado, 
elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo órgão gestor dos recursos ou seu 
mandatário, poderão os respectivos custos unitários exceder limite fixado no caput e §1º 
daquele artigo, sem, ainda, prejuízo da avaliação dos órgãos de controle interno e externo”. 
Entretanto, as exigências de apresentação de detalhamento, no Projeto Básico, das 
composições de custos unitários e o de encargos sociais e do BDI (art. 7º, §2º, inciso II, da 
Lei 8.666/93 e Súmula/TCU nº 258) e de declaração expressa do autor das planilhas 
orçamentárias de compatibilidade dos quantitativos e dos custos com os quantitativos do 
projeto de engenharia e os custos do SINAPI (art. 112, §5º, da Lei 12.017/2009) não foram 
atendidas pela Prefeitura, o que tornou sem conhecimento e consequentemente sem 
justificativas os itens com custos acima do SINAPI, portanto não há o que se falar em 
“sinapi correto”. 
 
Com relação às alegações da Prefeitura de Aparecida de Goiânia de que “há que ser 
considerado o orçamento do contrato de repasse como um todo”, enfatiza-se que o art. 112 
da Lei 12.017/2009 determina que “o custo global de obras e serviços contratados e 
executados com recursos dos orçamentos da União será obtido a partir de custos unitários 
de insumos ou serviços menores ou iguais à mediana de seus correspondentes no Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI”, portanto não 
procede a afirmação de que deve ser considerado o contrato de repasse como um todo, mas 
sim os custos unitários que devem ser menores que o correspondente ao SINAPI. 
 
Com relação ao item 4.6.1, não se questiona a metodologia adotada pela CAIXA, mas sim a 
ausência de unidade quando do comparativo com SINAPI, aprovando em outros contratos 
de repasses composições SINAPI em que os custos fossem mais baixos que o contrato de 
repasse em pauta. Releva-se o fato de que os itens de serviço são exatamente os mesmos, 
originários da mesma licitação (Concorrência n° 002/2010, firmado entre a Prefeitura de 
Aparecida de Goiânia e a Sobrado Construções), sendo aproveitada para a execução dos 



 

 

Contratos de Repasse 328.195-88/2010, 334.734-27/2010, 335.937-05/2010 e 375.384-
62/2011. 
 
Além disso, o Manual do Ministério das Cidades dispõe, no item 2.1.2.2, que, na análise 
realizada na documentação relativa ao processo licitatório, seja verificada a compatibilidade 
da planilha de preços e dos respectivos serviços descritos pelo vencedor com os preços e 
serviços correspondentes ao orçamento de referência aprovado pela CAIXA. Entretanto, a 
análise ateve-se somente ao extrato de serviços e quantitativos encaminhado pela prefeitura 
para o que seria executado no Contrato de Repasse em pauta, e não no orçamento base da 
planilha orçamentária da proposta vencedora da Concorrência nº 002/2010. Com isso, a 
CAIXA não analisou a planilha orçamentária em sua completude, mas tão somente um 
conjunto limitado de serviços, o que provocou a aleatoriedade na análise realizada pela 
instituição quando do comparativo com o SINAPI. 
 
Portanto, baseando-se no princípio da economicidade e considerando que os itens de serviço 
são exatamente os mesmos, originários de licitação aproveitada para a execução dos 
Contratos de Repasse 328.195-88/2010, 334.734-27/2010, 335.937-05/2010 e 375.384-
62/2011, mantem-se o sobrepreço apontado para o item 4.6.1. 
 
Com relação aos demais itens, mesmo que a metodologia adotada pela CAIXA não tenha 
abarcado os itens menos significativos, as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
estabelecem que, salvo razões devidamente justificadas em relatório técnico circunstanciado, 
não são aceitos preços acima daqueles constantes no SINAPI. Assim, entende-se que 
qualquer percentual de sobrepreço decorrente de extrapolações injustificadas de preços 
acima do SINAPI não deve ser admitido. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Recomenda-se ao Ministério das Cidades instar a CAIXA a glosar o valor 
de R$ 152.539,41, referente ao superfatuamento por sobrepreço verificado na execução do 
Contrato de Repasse 335937-05/2010. 
 
Recomendação 2: Recomenda-se ao Ministério das Cidades que determine à CAIXA criar 
controles que garantam unidade na análise realizada por aquele agente financeiro, quando do 
comparativo com o SINAPI das planilhas orçamentárias de licitações aproveitadas em vários 
contratos de repasse. 
 
 
2.1.3. Aproveitamento de contrato preexistente, resultante de licitação pretérita 
realizada antes da celebração do Contrato de Repasse 335937-05/2010. 
 
Fato 
 
Após a análise do Processo CAIXA 2634.0335937-05/2010, referente ao Contrato de 
Repasse 335937-05, de 29/12/2010, verificou-se que houve a aceitação de licitação pretérita 
para consecução do objeto pactuado sem o devido atendimento aos dispositivos previstos na 
Lei 8.666/1993, no art. 112 da Lei 12.017/2009 (LDO 2010) e no Manual de Instruções para 
Contratação e Execução dos Programas e Ações do Ministério das Cidades não inseridos no 
PAC - Exercício 2010. 
 



 

 

Ressaltamos que o Contrato 158/2010, originário do Processo Licitatório da Concorrência n° 
002/2010, de 08/01/2010, firmado entre a Prefeitura de Aparecida de Goiânia e a Sobrado 
Construções, já foi objeto de análise do Tribunal de Contas da União, mediante o Acórdão 
nº 4219/2014 – TCU – 2ª Câmara, reiterando que Município de Aparecida de Goiânia 
cumpra a determinação contida no subitem 9.3 do Acórdão 2.272/2011-Plenário, de 
10/08/2011, no sentido de que não utilize contratos decorrentes de licitações pretéritas para 
execução de serviços e de obras suportadas por instrumentos de repasse que venham a ser 
celebrados com a União. Entretanto, o próprio acórdão afirma que, como o entendimento 
contido no Acórdão 2.272/2011-Plenário foi posterior à celebração do Contrato de Repasse 
em pauta, as determinações abarcariam apenas os futuros instrumentos celebrados com o 
município. 
 
Entretanto, esta CGU-R/GO traz a baila desconformidades à legislação vigente à época da 
celebração do Contrato de Repasse que inviabilizariam a aceitação da licitação pretérita, e 
que deveriam ter sido observados tanto pela CAIXA quanto pela Prefeitura de Aparecida de 
Goiânia. 
 
Primeiramente, ressalta-se que o Anexo 4 do Manual de Instruções para Contratação e 
Execução dos Programas e Ações do Ministério das Cidades não inseridos no PAC - 
Exercício 2010 dispõe que os editais de licitação para consecução do objeto previsto no 
Contrato de Repasse somente poderão ser publicados após a assinatura do respectivo 
Contrato e emissão do Laudo de Análise de Engenharia pela CAIXA, com o correspondente 
orçamento, e, apesar de trazer regras de aceitação para licitação realizada antes da assinatura 
do Contrato de Repasse, a utilização de licitação pretérita é exceção e não regra. Portanto, 
todas as condicionantes, inclusive o atendimento à legislação vigente, devem ser atendidas. 
Todavia, não houve cumprimento ao referido manual, citamos os seguintes pontos que 
merecem destaque: 
 
- O item “a.1” do Anexo 4 do Manual impõe a condição de que deve ficar demonstrado que 
a contratação é mais vantajosa para a Administração, se comparada com a realização de uma 
nova licitação. Entende-se que a realização de procedimento licitatório, no direito 
positivado, é a forma de se determinar a proposta mais vantajosa para a Administração, 
conforme dispõe o art. 3º da Lei 8.666/93, portanto a comparação entre os preços dos itens 
de serviço da planilha orçamentária e os preços constantes do SINAPI apenas reflete o 
parâmetro máximo para a aceitabilidade dos custos das obras, tendo por objetivo atender ao 
disposto no art. 112 da Lei 12.017/2009 (LDO 2010), não podendo ser utilizado para 
determinar a vantagem de uma contratação; 
 
- O art. 112, §5º, da Lei 12.017/2009 (LDO 2010), determina que deve constar do projeto 
básico a declaração expressa do autor das planilhas orçamentárias, quanto à compatibilidade 
dos quantitativos e dos custos constantes de referidas planilhas com os quantitativos do 
projeto de engenharia e os custos do SINAPI. Além de o projeto básico da Concorrência 
002/2010 realizada pelo Município de Aparecida de Goiânia não possuir a referida 
declaração, na análise realizada por esta CGU-R/GO e pela CAIXA verificou-se um 
superfaturamento por sobrepreço de R$ 152.539,41, relativo aos itens com valores acima 
dos custos do SINAPI, conforme item 2.1.2 deste Relatório; 
 
- Realização da licitação com previsão orçamentária insuficiente, conforme item 2.2.3 deste 
Relatório; 
 



 

 

- Utilização de licitação/contrato tipo “guarda-chuva”, conforme item 2.2.4 deste Relatório; 
 
- Restrição à competitividade do processo licitatório, conforme itens 2.2.5 e 2.2.15 deste 
Relatório; 
 
- Ausência de detalhamento do BDI, conforme item 2.2.6 deste Relatório; 
 
- Ausência do parcelamento do objeto, conforme item 2.2.7 deste Relatório. 
 
A CAIXA afirma que, na qualidade de mandatária da União, não detém legitimidade para 
fiscalizar as licitações processadas pelos entes beneficiários de recursos do OGU (fls. 58 a 
62 do Volume Principal I), entretanto, no item 2.1.2.2 do Manual de Instruções para 
Contratação e Execução dos Programas e Ações do Ministério das Cidades não inseridos no 
PAC - Exercício 2010, é atribuído àquele agente financeiro a análise da documentação 
relativa ao procedimento licitatório. Neste sentido, entende-se haver desacordo entre as 
atribuições e os entendimentos emanados, pois, caso a CAIXA não verifique a legalidade do 
procedimento licitatório, as condicionantes para a aceitação da licitação pretérita, contidas 
no Anexo 4 do Manual, não são verificadas, tornando-as, consequentemente, inócuas. 
 
A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, em documento acostado às fls. 63 a 69 (Volume 
Principal I), de 21/02/2011, apresenta justificativas para a aceitação da licitação pretérita. 
Das justificativas apresentadas, destaca-se a alegação da vantagem obtida na Concorrência 
002/2010, informando que o orçamento prévio era de R$ 125.012.185,46 e que a proposta 
vencedora totalizou R$ 82.445.270,41. Ao contrário do que afirma a Prefeitura, conforme 
descrito na item 2.1.2 deste Relatório, a proposta vencedora já possuía itens de serviços 
acima do preço de referência adotado pela União, refutando, portanto, a alegação prestada. 
 
Pelo exposto, entende-se que a Concorrência n° 002/2010 não deveria ter sido aceita para a 
execução do objeto do Contrato de Repasse 335937-05.  
##/Fato## 

 
Manifestação da Unidade Examinada 
 
A CAIXA, mediante o Ofício nº 965/2014/GIGOV/GO, de 04/11/2014, apresentou as 
seguintes justificativas: 
 
“A resposta a este item é a mesma fornecida ao item 3 da ordem de serviço 201411249 
acima.” 
 
Resposta fornecida pela CAIXA para o item 3 da Ordem de Serviço 201411249: 
 
“Observa-se no anexo 4 do ‘Manual de Instruções para Contratação e Execução dos 
Programas e Ações do Ministério das Cidades não inseridos no PAC - Exercício 2010’ que 
o gestor estabelece que a utilização de licitação pretérita só pode ser admitida se ficar 
comprovado que a contratação é mais vantajosa para a Administração, quando comparada 
com a realização de nova licitação. O proponente apresentou justificativa em que afirmava 
existir esta vantagem. Entendemos que a avaliação da existência desta vantagem ou não, 
considerando a ausência de critérios objetivos estabelecidos pelo gestor dos recursos, 
somente pode ser feita pelo próprio município, não sendo possível 
nenhum tipo de verificação pela Caixa. 
 



 

 

O normativo AE099 versão 005 traz o seguinte texto: 
 
4.5.3 A verificação dos aspectos legais em relação aos procedimentos licitatórios extrapola 
a competência da CAIXA enquanto instituição, financeira, nos termos do Decreto-Lei n 
759/1969 para realizar atividades de controle não previstas em seu Estatuto. 
 
Por sua vez, o Manual do Ministério das Cidades traz em seu item 2.1.2.2, citado no oficio 
da CGU, o seguinte texto, referente às atribuições da Caixa: 
 
e) analisar a documentação relativa ao processo licitatório, observando a adequada 
publicidade, compatibilidade da planilha de preços e dos respectivos serviços descritos pelo 
vencedor com os preços e serviços correspondentes ao orçamento de referência aprovado 
pela CAIX4, correto enquadramento do objeto do Contrato de Repasse com o 
efetivamente licitado, sua adjudicação e homologação, fazendo anexar ao processo de 
contratação manifestação expressa de advogado não participante do processo licitatório 
atestando o atendimento às exigências da Lei n° 8.666, de 1993, à regularidade 
procedimental, ao enquadramento da modalidade do processo licitatório e demais 
orientações constantes no anexo 3 deste Manual; 
 
Note-se que o texto do item 2.1.2.2 do Manual cita e limita as atribuições concernentes à 
Caixa, dentro da análise de documentos da licitação. Todas estas verificações foram feitas, 
ou seja, observou-se a adequada publicidade, a compatibilidade entre a planilha licitada e 
o objeto contratado com a Caixa, o enquadramento e a declaração de advogado sobre o 
atendimento à Lei 8.666/1993. Não cabe à Caixa nenhuma outra verificação, pois como 
exposto no texto do normativo AE 099 versão 005 (copiado acima), qualquer outra análise 
extrapolaria sua competência. 
 
Corroborando este entendimento, pode-se observar que o título do anexo 4 do Manual 
citado é ‘Orientações a serem observadas pelos licitantes’. Tendo em vista que este Manual 
se destina tanto à Caixa quanto aos municípios, e serve para orientar os procedimentos de 
ambos, não consideramos que todas as orientações nele contidas devam ser verificadas pela 
Caixa, mas somente as que estão contidas em suas atribuições.” 
 
A Prefeitura de Goiânia, mediante o Ofício não numerado, de 12/11/2014, encaminhado a 
esta CGU-R/GO, em 13/11/2014, apresentou as seguintes justificativas: 
 
“Para este item replica-se a resposta apresentada no item ‘3’ do Contrato de Repasse n° 
328195-88/2010, constante na parte inicial do relatório.” 
 
Resposta fornecida pela CAIXA para o item ‘3’ do Contrato de Repasse n° 328195-88/2010: 
 
“Quanto a esta alegação cabe asseverar que o TCU através do Acórdão n. 4219/2014 – 2ª 
Câmara, em análise ao contrato 158/2010 solicitou que fosse cumprido o subitem 9.3 do 
Acórdão 2.272/201 l-Plenário, de 10/08/2011, todavia tal determinação foi posterior à 
assinatura do contrato que já havia sido firmado, sendo que o que tivesse sido assinado e 
iniciado a execução era para ser concluído, evitando-se danos ao erário. 
 
Logo, diante da decisão da Corte de Contas não houve qualquer sanção quanto ao fato 
alegado pela CGU, assim, não há que se falar em irregularidade ou vícios no procedimento. 
 



 

 

Cabe aduzir ainda que este contrato não se trata de contrato guarda-chuva, pelo contrário 
existe delimitação de objeto e valor de contrato. De outro modo o entendimento aplicado 
por i. CGU distancia do que já restou decidido pelas Cortes de Contas quanto à legalidade 
dos atos praticados. 
 
Na interpretação da norma, não pode confundir a necessidade de se licitar para se fazer 
uso de verbas públicas com a alocação de recursos em contratos já licitados. Veja que para 
a licitação deverão estar garantidos os recursos para as obras que serão executadas no ano 
em curso. Enquanto que os repasses deverão ser alocados em contratos existentes à medida 
que esses recursos complementam as verbas contratadas até o valor do contrato. 
 
No caso em questão não houve qualquer descumprimento ao Manual de Instruções do 
Ministério das Cidades, haja vista que houve autorização tanto da consultoria jurídica 
Ministério Cidades quanto da CEF para aprovação de utilização de contrato de repasse ao 
contrato já licitado. 
 
Obtempere-se no contrato de prestação de serviços em voga havia previsão expressa da 
possibilidade de captação de recursos da União para a complementação das obras 
licitadas, estando o mesmo em plena vigência quando da inserção dos recursos da União 
para as obras e serviços de Infraestrutura urbana. 
 
Não há que se falar em ferimento ao princípio da competitividade, posto que foram várias 
empresas habilitadas para a sessão de abertura de propostas de preços, vencendo a 
empresa que apresentou o menor preço de acordo com as tabelas vigentes na época. 
 
Assim, a quantidades de licitantes habilitadas já demonstra sem sombra de dúvida que não 
houve exigências excessivas ou discriminatórias, foi garantido o Princípio da Isonomia e 
selecionada a proposta mais vantajosa para administração. 
 
Vale acrescentar que para a assinatura do Contrato de Repasse ora vergastado houve 
demonstração por este Município através de nota técnica da identidade do objeto; 
inviabilidade técnica e econômica do parcelamento; ganhos com economia de escala e 
verificação da competividade da licitação, o que justificava o aproveitamento do contrato já 
firmado, detentores de comprovadas vantagens, o que foi referendado pela CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL E MINISTÉRIO DAS CIDADES. 
 
Diferentemente do que foi alegado, não se trata de ausência de parcelamento de objeto, vez 
que foi uma licitação de um conjunto de obras tecnicamente semelhantes, correlatas, 
interdependentes, no mesmo procedimento, atendo o objetivo fundamental de obter a 
proposta mais vantajosa com a diminuição de custos das obras. 
 
Com efeito, a conveniência da eventual divisão em parcelas de qualquer obra ou serviço 
nos termos do §1º do art. 23 da Lei n. 8.666/93, não pode desconsiderar dois elementos 
fundamentais: a) o disposto no parágrafo único do art. 8° da lei de licitações; b) o aumento 
do custo das obras e os efeitos da economia de escala na contratação conjunta de obras 
similares, interdependentes ou escalonadas dentro do mesmo complexo operacional.  
 
O citado art. 8° da LL dispõe que a ‘execução das obras e dos serviços deve programar-se, 
sempre, em sua totalidade, previstos seus custos atual e final e considerados os prazos de 
sua execução’; esclarecendo no seu parágrafo único que ‘É proibido o retardamento 



 

 

imotivado da execução de obra ou serviço, ou de suas parcelas, se existente previsão 
orçamentária para sua execução total, salvo insuficiência financeira ou comprovado motivo 
de ordem técnica, justificados em despacho circunstanciado da autoridade a que se refere o 
art. 26 desta Lei’, ou seja, resta evidenciado que o fracionamento não pode ser realizado 
em detrimento das exigências de rapidez e economicidade da execução das obras. 
 
No presente caso, as alegações se apresentam inteiramente inconsentâneas com o interesse 
público, tendo em vista que a população beneficiada necessita das obras e serviços com 
urgência, sendo impositiva à Administração licitante a busca da alternativa mais rápida, 
eficiente e que não importe em elevação de custos, como é a contratação conjunto do 
complexo comum de obras e serviços licitados. 
 
Buscou o atendimento ao princípio da competividade, amplamente acolhido no edital, deve 
ser adequado à aplicação de outros princípios jurídicos igualmente importantes, tais como 
o da razoabilidade, da proporcionalidade, da impessoalidade, que recomendam a inclusão, 
nas regras do edital, da alternativa de menor custo e mais vantajosa para o interesse 
público, especialmente quanto à economia de escala prevista mencionada no §1º, in fine, do 
art. 23 da Lei 8.666/93. 
 
Bem como, ocorrer que a Administração Municipal optou pela otimização do 
gerenciamento da execução do empreendimento, que foi planejado como um todo. 
 
A execução da totalidade do empreendimento conduz a algumas vantagens substanciais, 
quais sejam: otimização do gerenciamento da sua execução bem como a otimização da 
própria execução em si. 
 
Efetivamente, o gerenciamento da obra realizada por uma empresa se traduz em vantagens 
incontestáveis: maior nível de controle pela Administração na execução das obras e 
serviços, maior concatenação entre as diferentes fases do empreendimento, maior facilidade 
no cumprimento do cronograma preestabelecido e na observância dos prazos, concentração 
da responsabilidade pela execução do empreendimento em uma só pessoa, concentração da 
garantia dos resultados. 
 
Em síntese, a otimização do gerenciamento da execução do empreendimento implica 
concentrar a responsabilidade pela execução em uma só pessoa de modo a maximizar o 
controle sobre a execução do objeto licitado, com evidente ganho de eficiência e de 
transparência na condição da obra pública. Trata-se, indubitavelmente, da melhor 
alternativa para a satisfação do interesse público. 
 
Inexiste, portanto qualquer ilegalidade na opção eleita pelo edital, ditada pelo interesse 
público, dentro do que permite e recomenda a Lei n. 8.666/93 à Administração Pública, na 
escolha da proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse, objetivo primordial da 
concorrência, de extrema relevância para o Município de Aparecida. 
 
Assim, o contrato de repasse foi utilizado dentro dos preceitos legais e executado em 
harmonia com as decisões e autorizações dos órgãos gestores de acordo com o aporte de 
verbas públicas obtidas junto ao Governo Federal.” 
  
 
 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 



 

 

Análise do Controle Interno 
 
Nas justificativas encaminhadas pela Prefeitura de Aparecida de Goiânia, aquele município, 
trazendo a lume o Acordão nº 4219/2014 – TCU – 2ª Câmara citado por esta CGU-R/GO, 
alega que “não há que se falar em irregularidade ou vícios no procedimento”. Entretanto, 
ao contrário do que afirma o Gestor municipal, aquele Tribunal asseverou que a realização 
da Concorrência 002/2010 ocorreu sem previsão orçamentária suficiente, e, ainda, que o 
objeto não estava claramente definido, contrariando o disposto no art. 7º, §2º, inciso III, da 
Lei 8.666/93, e a jurisprudência do Tribunal (Acórdão 74/2009-2ª Câmara, subitem 1.5.1, e 
Acórdão 2099/2011-Plenário, subitem 9.1.1). Mesmo assim, faz-se mister ressaltar que 
Contrato de Repasse 375.384-62/2011, que também fez uso da Concorrência 002/2010, foi 
celebrado após a publicação do Acórdão 2272/2011- TCU-Plenário, citado no Acordão nº 
4219/2014 – TCU–2ª Câmara.  
 
Pela justificativa prestada pelo município, depreende-se que o fato de a Corte de Contas não 
ter aplicado nenhuma sanção ao município exauri as irregularidades apontadas neste 
Relatório. Entretanto, no próprio o acórdão supramencionado, afirma-se que aquela 
municipalidade, tradicionalmente, celebra contratos sem a previsão orçamentária específica, 
citando, inclusive, o Relatório de Fiscalização 1381, de 12/05/2009, desta CGU. Conclui-se, 
portanto, que aquele município vem adotando as mesmas práticas, à revelia das 
recomendações emanadas pelos órgãos de controle. Ressalta-se, ainda, que os contratos de 
repasse firmados pelo município (Contratos de Repasse 328.195-88/2010, 334.734-27/2010, 
335.937-05/2010 e 375.384-62/2011) e que utilizaram a Concorrência 002/2010 foram todos 
celebrados após os entendimentos emanados por esta CGU. 
 
Com relação à alegação de que não se trata de um contrato guarda-chuva, ressalta-se que o 
que comumente caracteriza um contrato ou uma licitação "guarda-chuva" é a ausência de 
definição clara do seu objeto - fato este já reconhecido, inclusive, pelo Acórdão nº 
4219/2014 – TCU – 2ª Câmara - ou a sua abrangência além dos limites da razoabilidade ou, 
ainda, a sua utilização indevida. No caso sob análise, na argumentação de que havia 
delimitação do objeto, verifica-se que, já na assinatura do 1º Termo Aditivo, o município 
realizou supressões e acréscimos que superaram o limite de 25% estabelecido no art. 65, §1º, 
da Lei 8.666/1993, totalizando 82,05%. Naquele Termo Aditivo foram incluídas obras de 
infra-estrutura urbana em bairros não previstos originalmente no Edital da Licitação, 
alterando o objeto contratado de forma a abarcar os contratos de repasse que foram firmados 
após a realização do certame. Neste caso, não se tratou de simples alteração do local das 
obras, posto que a inclusão desses novos bairros implicou, também, alteração dos 
quantitativos de serviço inicialmente contratados. Não bastaria, também, que o objeto e o 
valor da Concorrência 002/2010 tivessem sido delimitados para que a contratação não fosse 
taxada de "guarda-chuva", seria necessário respeitar essa delimitação. Ao não fazê-lo, 
permitindo que a cada necessidade sejam incluídos novos bairros e alterados os quantitativos 
originalmente contratados, tem-se caracterizado a utilização indevida da contratação 
realizada, transformando-a em "guarda-chuva". 
 
Outro aspecto a ser analisado é a questão da necessidade de existência de previsão 
orçamentária prévia para a realização das obras contratadas. A alegação de que "não se pode 
confundir a necessidade de se licitar para se fazer uso de verbas públicas com a alocação 
de recursos em contratos já licitados" não se aplica ao caso concreto, pois, antes de a 
CAIXA emitir o Laudo de Análise de Engenharia – LAE, os recursos ainda não haviam sido 
asseverados para a execução do objeto pleiteado. Desta forma, caso aquele documento 



 

 

opinasse pela inviabilidade do empreendimento, ter-se-ia uma licitação desnecessária, 
entretanto, como prática adotada pela prefeitura, tem-se o contrato aditivado, a revelia do 
art. 65, §1º, da Lei 8.666/1993, para adaptar-se aos recursos federais obtidos. 
 
Com relação à restrição à competitividade, a Prefeitura afirma que foram várias as empresas 
que participaram da licitação e que, portanto, não teria havido tal restrição. Em verdade, 
cinco empresas tiveram suas propostas analisadas pela Comissão de Licitação. Diante dos 
tipos de obras licitadas, da ausência de complexidade técnica relevante para a sua execução 
e tendo em vista que obras de infraestrutura urbana (pavimentação e drenagem) são 
realizadas, diariamente, por centenas de empresas no país, entende-se que a apresentação de 
propostas por apenas cinco empresas não pode ser considerado argumento para refutar a 
restrição à competitividade. Além disso, é certo que o parcelamento de objeto divisível pode 
ampliar o universo de fornecedores. 
 
A alegada semelhança da natureza das obras e sua interdependência técnica, embora 
teoricamente possa ser possível, no caso sob análise, não se verificou na prática, já que não 
trouxe influência técnica significativa na sua execução. Fato este, já previsível antes mesmo 
da execução das obras licitadas. A própria execução das diversas obras contempladas na 
licitação foram realizadas obedecendo a projetos e cronogramas de execução que não 
indicam que a alegada interdependência técnica fosse um fator limitante à divisão do 
conjunto de obras em itens (por bairros ou por projetos, por exemplo). No caso em pauta, a 
divisão da contratação da obra em itens não comprometeria a sua satisfatória execução e a 
integridade do seu conjunto, pelo contrário, além de ser considerada viável, seria necessária, 
tendo em vista a própria obtenção do recurso federal para a consecução. 
 
Não há no processo da licitação apresentado pela Prefeitura, nem nas justificativas agora 
apresentadas, argumentação técnica circunstanciada que pudesse ser diretamente aplicada ao 
caso concreto sob análise. Assim, não há parecer técnico específico dando conta da 
interdependência das obras nos diversos bairros contemplados na licitação, ou mesmo sobre 
a necessidade de se obedecer a uma sequência determinada na execução das obras e que 
demonstrasse a vantagem de execução por uma única empresa. 
 
Diante do exposto, a justificativa para a opção por licitar globalmente dezenas de obras 
distintas e independentes entre si baseada na semelhança da natureza das obras e em uma 
teórica interdependência técnica, não comprovada no caso concreto, não pode ser acatada. 
Também as alegações de que a não divisão do conjunto de obras em itens teria trazido 
economia de escala para a contratação não é embasada por documentação circunstanciada e 
específica para o conjunto de obras licitado, nem no processo licitatório e nem nas 
justificativas ora analisadas. 
 
Se a simples argumentação de benefícios decorrentes da economia de escala, da otimização 
do gerenciamento da execução do empreendimento e da urgência em ofertar para a 
população obras e serviços de infraestrutura urbana fossem suficientes para motivar a opção 
de não subdividir o objeto licitado, a prática mais usual e comumente aceita deveria ser a de 
que todas as obras das prefeituras fossem licitadas em um único certame, o que, obviamente, 
não é a prática usual e não é esse o espírito embutido na legislação. No caso sob análise, a 
opção feita, caso realmente embasada nas argumentações apresentadas, deveria ter sido 
formalmente justificada com base em dados técnicos e econômicos reais.  
 



 

 

Quanto à alegação, pela Prefeitura, de que os atos praticados foram referendados pela 
CAIXA e pelo Ministério das Cidades, consideramos improcedentes, principalmente porque 
nenhuma daqueles entes realiza a análise da legalidade da licitação de seus convenentes, 
inclusive a CAIXA informou que não realizada nenhum tipo de verificação, atentando-se 
apenas a mera declaração do gestor municipal. 
 
Com relação às justificativas prestadas pela CAIXA, verifica-se que o conjunto de 
atribuições compelidas àquele agente financeiro não abarca as exigências do Ministério das 
Cidades para a aceitação da licitação pretérita. Inclusive, o item “2.2c” (Cláusula Segunda – 
Das Obrigações das Partes) do Contrato 21/2011, de 18/10/2011, que estabelece a prestação 
de serviços de operacionalização, pela CAIXA, dos Programas e das Ações geridos por 
aquele Ministério, compreendendo as transferências voluntárias, estabelece exatamente o 
que está disposto no item 2.1.2.2 do Manual do Ministério das Cidades. Reforçando, 
portanto, o entendimento, desta CGU-R/GO, de que as condicionantes para a aceitação da 
licitação pretérita, em face à verificação do procedimento licitatório, são inócuas, não 
gerando qualquer efeito, pois, efetivamente, não são verificadas. 
 
Outrossim, no que tange à utilização de licitações pretéritas, entende-se que tal aceitação, 
pelos entes da União, ofende o disposto no art. 7º, § 2º, inciso III, da Lei nº 8.666/93, que 
condiciona a abertura dos procedimentos licitatórios à existência de “previsão de recursos 
orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras e serviços 
a serem executados no exercício financeiro em curso”. Portanto, antes de a assinatura do 
Contrato de Repasse e de a CAIXA verificar a compatibilidade e a suficiência da 
documentação técnica apresentada, mediante a emissão do Laudo de Análise de Engenharia 
– LAE, os recursos ainda não foram asseverados para a execução do objeto pleiteado. 
 
Por fim, reforça-se o fato de que esta CGU emitiu o Relatório de Fiscalização 1381, de 
12/05/2009, onde apontou as mesmas irregularidades na execução de contratos de repasse 
firmados entre Prefeitura de Aparecida de Goiânia e o Ministério das Cidades para execução 
de obras de infraestrutura urbana, situação em que emanou recomendações tanto para a 
CAIXA quanto para o Ministério das Cidades, entretanto as mesmas não foram atendidas.  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Recomenda-se ao Ministério das Cidades que determine à CAIXA 
estabelecer dispositivos nos manuais de operacionalização dos Programas e das Ações 
geridos por este Ministério que vetem a aceitação de licitações pretéritas, por ofender o 
disposto no art. 7º, § 2º, inciso III, da Lei nº 8.666/93, e o disposto no artigo 35 da Portaria 
Interministerial CGU/MF/MP nº 507/2011 que estabelece, para os editais de licitação, que 
para a consecução do objeto conveniado somente poderão ser publicados após a assinatura 
do respectivo convênio e aprovação do projeto técnico pelo concedente. 
 
Recomendação 2: Recomenda-se ao Ministério das Cidades que abstenha-se de liberar 
recursos federais em futuros contratos de repasse que venham a ser celebrados com 
Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia/GO e que utilizem o Contrato 158/2010 
oriundo da Concorrência 002/2010. 
 
 
2.1.4. Bairros e logradouros apresentados no Contrato de Repasse 335937-05/2010 não 
constantes no Projeto Básico da Concorrência 002/2010. 
 
 



 

 

Fato 
 
Na análise do Processo 2010001388 da Superintendência de Licitações e Pregões da 
Prefeitura de Aparecida de Goiânia, referente à Concorrência 002/2010, vencida pela 
Sobrado Construção Ltda., que originou o Contrato 158/2010, de 29/06/2010, e apresentado 
pela Prefeitura para a execução do Contrato de Repasse 335937-05/2010, verificou-se que 
apenas um bairro (Residencial Caraíbas), constante da declaração das áreas de intervenção 
(fls. 1491 do Anexo Técnico de Engenharia X do Processo 2634.0335937-05-2010), fazia 
parte do projeto básico daquela concorrência, os demais bairros (Residencial Andrade Reis, 
Setor Pontal Sul, Vila Oliveira e Setor Jardim dos Girassóis) não foram abarcados pela 
Concorrência. Entende-se que essas inclusões frustram o procedimento licitatório, tendo em 
vista as diferenças entre o objeto licitado e o que foi efetivamente executado, uma vez que o 
projeto básico torna-se inadequado. Outrossim, no processo apresentado pela 
municipalidade, não havia, ainda, a formalização de termo aditivo que promovesse tais 
modificações.  
##/Fato## 

 
Manifestação da Unidade Examinada 
 
A CAIXA, mediante o Ofício nº 965/2014/GIGOV/GO, de 04/11/2014, apresentou as 
seguintes justificativas: 
 
“O proponente apresentou termo aditivo ao contrato de empreitada com acréscimo de 
novos bairros, inclusive os citados Residencial Andrade Reis, Setor Pontal Sul, Vila 
Oliveira e Setor Jardim dos Girassóis. Uma cópia deste termo aditivo está arquivada nas 
folhas 376 a 378 do volume IV do contrato de repasse 375384-62/2011.” 
 
A Prefeitura de Goiânia, mediante o Ofício não numerado, de 12/11/2014, encaminhado a 
esta CGU-R/GO, em 13/11/2014, apresentou as seguintes justificativas: 
 
“No caso em apreço não procede a alegação de que houve frustração ao processo 
licitatório da Concorrência 002/2010. As adequações promovidas na presente contratação 
não alteraram o objeto licitado, considerando que foram mantidos os serviços licitados, 
tendo ocorrido tão somente relocação de endereços. A essência da contratação foi mantida, 
considerando não ter ocorrido alteração do objeto licitado / contratado. Relocou-se 
endereços para melhor aproveitamento do contrato, em conformidade com a prioridade de 
metas da atual administração. 
 
Reitera-se que as condições do contrato foram mantidas, não houve alteração do objeto 
contratado, considerando tratar-se dos mesmos serviços, cujos métodos executivos são 
idênticos ao escopo contratado. Não houve em nenhum momento, alteração do item do 
serviço a ser executado. 
Na oportunidade se faz juntar os aditamentos respectivos.”   
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

 
Análise do Controle Interno 
 
Analisando a resposta apresentada pela CAIXA, verificou-se que o termo aditivo 
mencionado na manifestação apresentada, em nenhum momento foi considerado nas 
análises realizadas no Processo 2634.0335937-05-2010, tão somente foi acatada a 
declaração da Prefeitura sem passar por crivo, contrariado, inclusive, o entendimento 
emanado na manifestação jurídica da NJ DIJUR/CAIXA nº 5501/2009 (fls. 60 do Volume 



 

 

Principal I). Ainda assim, verificou-se o que o bairro Vila Oliveira não constava nem na 
relação de bairros do Contrato 158/2010 nem no termo aditivo mencionado pela CAIXA. 
 
Entende-se, ainda, que o fato de os serviços constituírem realização de terraplenagem, 
pavimentação asfáltica e drenagem pluvial não dispensa a necessidade de detalhamento do 
objeto. No termo aditivo citado pela CAIXA, a Prefeitura tão somente indica, de forma 
genérica, o bairro onde as obras financiadas seriam realizadas, não apresentando maiores 
detalhamentos (bairros, ruas, serviços, metragens etc.). Desta forma, não é possível, com a 
documentação apresentada pela Prefeitura, verificar se a obra coincidia ou estava contida no 
objeto da licitação.  
 
Ao contrário do que afirma a prefeitura de Aparecida de Goiânia, a realização da relocação 
de endereços foi um dos fatores que ensejou a alteração do objeto licitado, ocasionando, com 
isso, consideráveis alterações no escopo. Considera-se, ainda, que as modificações 
contratuais devem ater-se às alterações quantitativas ou qualitativas com vistas a adequar o 
Projeto Básico licitado, entretanto, ao contrário do que afirma a Prefeitura, houve sim a 
inclusão de novos serviços no termo aditivo mencionado. 
 
Pelo exposto, concluímos que as alterações propostas no termo aditivo transfiguraram o 
objeto inicialmente licitado, ultrapassando, inclusive, os limites estabelecidos no art. 65, §1º, 
da Lei 8.666/93. Reafirma-se, novamente, a caracterização do contrato como “guarda-
chuva”, pois se tencionou, com o termo aditivo, a inclusão de obras de infraestrutura urbana 
em bairros não previstos originalmente no Edital da Licitação, alterando o objeto contratado 
de forma a abarcar os contratos de repasse que foram firmados após a realização do certame. 
Desta forma, o aproveitamento daquela licitação era inviável, ensejando a realização, pela 
Prefeitura de Aparecida de Goiânia, de novo procedimento licitatório.  
##/AnaliseControleInterno## 

 
Recomendações: 
Recomendação 2: Recomenda-se ao Ministério das Cidades que inste a CAIXA a instituir 
controles no fluxo de análise da documentação relativa ao procedimento licitatório, de forma 
a comprovar que o objeto do contrato de repasse está contido no objeto da licitação. 
 
 
2.1.5. Diferença entre medição paga e a verificada in loco na larguras de rua, gerando 
prejuízo financeiro na ordem de R$ 1.619,37, para uma amostragem de 16,90% do 
executado no âmbito do Contrato de Repasse nº 0335937-05/2010.  
 
Fato 
 
Durante a verificação in loco foram percorridos os bairros Setor Veiga Jardim II, 
Residencial Caraíbas, Residencial Andrade Reis, Jardim dos Girassóis e Jardim Buriti 
Sereno, com foco na verificação da existência dos revestimentos asfálticos, meios-fios, 
galerias de águas pluviais e sinalização vertical e horizontal.  

Com o intuito de averiguar a qualidade da pavimentação executada, em especial o tipo de 
revestimento aplicado, foram observados, aleatoriamente, os diversos cortes encontrados no 
pavimento executado, realizados posteriormente à sua execução, a maioria provavelmente 
devido a escavações relacionadas à infraestrutura de serviços de água e esgoto. Em seguida, 
foram escolhidos alguns cortes não remendados, onde foi feita uma limpeza, de modo a 



 

 

expor as camadas do pavimento. Nos locais selecionados, considerando-se as características 
que puderam ser observadas, verificou-se a existência de uma camada de base granular de 
solo e cascalho, os vestígios da imprimação aplicada sobre a base e o revestimento superior 
de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) com espessura condizente com a de 2,5 
cm das medições oficiais. 

A seguir, foram conferidos 3.437,00 m metros de ruas sobre um total de 20.363,90 m (sendo 
18.837,70 m do contrato original e 3.143,80 m da reprogramação), o que resulta em uma 
amostragem de 16,90%.   

A conferência das obras de pavimentação asfáltica, de galerias de águas pluviais e 
sinalização executadas no âmbito do Contrato de Repasse nº 0335937-05/2010 foi realizada 
pela Equipe de Fiscalização em setembro/2014, com a utilização de trena de  50  metros  e  
aparelho  GPS,  modelo Garmin E-Trex Legend, para a medições realizadas. 

Está demonstrado no quadro a seguir, o comparativo entre o executado, definido nas 
medições, e o verificado e medido in loco:  

Quadro: Comparativo entre as medidas (comprimento e largura) da pavimentação executada 
e medida e as verificadas in loco.   

 

Bairros Ruas Trecho 
Medido Verificado in loco 

Difer 
(%) Comp. (m) Larg 

(m) área Comp. (m) Larg 
(m) área 

Pontal 
Sul/Veiga 
Jardim II 

Rua Barita 
Rua Boro até a 
rotatório (Pista da 
esquerda) 

195,40 6,70 1.309,18 196,40 6,70 1.315,88 0,51 

Av. Escultor 
Veiga Vale 

Rua Barita c/ rua 
Olavo Campos até a 
rotatória (pista da 
direita) 

149,30 6,70 1.000,31 148,10 6,70 992,27 -0,81 

Total     344,70   2.309,49 344,50   2.308,15 -0,30 

Resid. 
Caraíbas 

Av palmeiras Rua cerejeiras até  Rua 
Espatódia 505,50 7,70 3.892,35 491,00 7,70 3.780,70 -2,95 

Rua Alecrim Rua Tamboriil até  Av 
Palmeiras 416,20 6,70 2.788,54 412,60 6,70 2.764,42 -0,87 

Rua Paineiras Rua Tamboriil c/ a Rua 
Flamboyant 125,30 6,70 839,51 125,30 6,70 839,51 0,00 

Rua das 
Oliveiras 

Rua Bougainville c/ 
Av Palmeiras 203,30 6,70 1.362,11 201,80 6,70 1.352,06 -0,74 

Total     1.250,30   8.882,51 1.230,70   8.736,69 -4,57 

Resid. 
Andrade  

Reis 

Rua Crisantemos  Rua 93 até rua 97 296,50 6,70 1.986,55 284,00 6,70 1.902,80 -4,40 

Rua 94  Rua Crisântemos c/ 
Av Girassóis 148,10 6,70 992,27 148,30 6,70 993,61 0,13 

Rua 95 Av C c/ Rua 
Crisântemos 148,60 6,70 995,62 147,30 6,70 986,91 -0,88 

Total     593,20   3.974,44 579,60   3.883,32 -2,35 
Jardim dos 
Girassóis Rua Acácias Rua Costa e Silva até 

Av dos Girassóis 292,10 6,70 1.957,07 289,10 6,70 1.936,97 -1,04 



 

 

Rua Tulipas Rua Costa e Silva até 
Av dos Girassóis 290,80 6,70 1.948,36 277,10 6,70 1.856,57 -4,94 

Rua Vitória 
Régia 

Rua Violeta até Rua 
Gerberas 372,70 6,70 2.497,09 364,60 6,70 2.442,82 -2,22 

TOTAL     955,60   6.402,52 930,80   6.236,36 -2,66 

Jardim Buriti 
Sereno- Rua Ibirá 

Rua General Glicério 
até  Rua General 
Urquiza 

293,20 7,00 2.052,40 289,00   6,70 1.936,30 -6,00 

Total     293,20   2.052,40 289,00   1.936,30 -6,00 

Total  3.437,00   23.621,36 3.085,60   23.100,82 -2,25   
Fonte: Demonstrativos de Serviços de C.B.U.Q das Medições relativas aos períodos de 01/08/2012 a 31/01/2013 e de 01/04 
a 25/06/2014, constantes, respectivamente,  às folhas 1727 a 1729 e à folha 2051 do processo de Engenharia da Caixa,  CR 
0335937-05/2010, e vistoria in loco.  

Diante do exposto no quadro anterior, as diferenças verificadas nas dimensões da 
pavimentação asfáltica encontram-se dentro da margem de erro esperada, considerando a 
precisão e o manuseio dos instrumentos de medição utilizados, totalizando apenas 2,25%.  
 
Por outro lado, constatou-se que dos 05 bairros vistoriados, um (Jardim Buriti Sereno) 
apresentou rua com largura menor que a largura da medição apresentada à Caixa. A 
diferença observada deve-se à largura da sarjeta de concreto contígua ao pavimento 
asfáltico. A largura da sarjeta integra a base das vias, mas não o revestimento asfáltico das 
mesmas. Desta maneira, a diferença de largura decorrente da sarjeta deve ser deduzida dos 
serviços de revestimento asfáltico da medição apresentada à Caixa. Assim, considerando o 
comprimento da planilha de medição e pago pela Caixa e a largura vistoriada e medidas in 
loco, tem-se para o bairro Jardim Buriti Sereno, os quantitativos detalhados no quadro a 
seguir:  
 
Comparativo entre a área pavimentada detalhada na planilha de medição e paga pela Caixa e 
a medida, vistoriada in loco.  

Bairros Rua 
Medido Verificado in loco Difer. 

(m²) Comp. (m) Larg. (m) Área Comp. (m) Larg (m) Área 

Jardim Buriti Sereno Rua Ibirá 293,20 7,00 2.052,40 293,00 6,70 1.963,10 89,30 
Total 293,20   2.052,40 293,00   1.963,10 89,30 

Fonte: Demonstrativos de Serviços de C.B.U.Q da Medição relativa ao período de 01/04 a 25/06/2014, constante  à folha 
2051 do processo de Engenharia da Caixa,  CR 0335937-05/2010, e vistoria in loco.  

Assim, conforme demonstram os dois quadros acima, tem-se um percentual de diferença de 
área entre o verificado in loco sobre o medido, tomado por amostragem, no total de 0,38% 
(89,30/23.621,36). Ressalte-se, ainda, o que se segue:  

1 – os valores medidos e pagos nos itens 3.0 e 4.0 “Pavimentação”, constantes nas últimas 
planilhas de medição (contrato e reprogramação), relativas aos períodos de 01/08/2012 a 
31/01/2013 e de 01/04 a 25/06/2014, foram de R$ 3.943.739,06 e R$ 363.823,83, 
respectivamente. Esses itens englobam os subitens 3.1 “Subleito e base”, 3.2 “Imprimação” 
e 3.3 “Concreto Betuminoso Usinado a Quente”, e 4.1 “Subleito”, 4.2 “Base e Sub-base”, 
4.3 “Imprimação” e 4.4 “Concreto Betuminoso Usinado a Quente”, respectivamente, 
conforme detalhamento no quadro a seguir:  
 
 



 

 

Contrato original 
Subitem 3.1 Sub-leito e base 1.640.126,08 
Subitens 3.2 e 3.3 Imprimação e Concreto Betuminoso Usinado a Quente 2.303.612,98 
Total do item 3.0 Pavimentação 3.943.739,06 
Fonte: Medição relativa ao período de 01/08/2012 a 31/01/2013, constante às folhas 1698 a 1703 do processo de 
Engenharia da Caixa, CR 0335937-05/2010. 

Reprogramação 
Subitem 4.1 Sub-leito 18.268,24 
Subitem 4.2 Base e Sub-base 142.404,60 
Subitens 4.3 e 4.4 Imprimação e Concreto Betuminoso Usinado a Quente 203.150,99 
Total do item 4.0 Pavimentação 363.823,83 
Fonte: Medição relativa ao período de 01/04 a 25/06/2014, constante às folhas 2105 a 2109 do processo de Engenharia da 
Caixa, CR 0335937-05/2010. 

Para efeito de cálculo do prejuízo da pavimentação, em função da diferença na largura da 
via, retiram-se os itens 3.1, 4.1 e 4.2, considerando apenas os valores dos itens 3.2, 3.3 e 4.3 
e 4.4, “Imprimação e Concreto Betuminoso Usinado a Quente”, que somados resultam no 
montante de R$ 2.506.763,97 (R$ 2.303.612,98 + R$ 203.150,99);  
 
2 - A área total executada constante nas planilhas de medição do contrato e reprogramação 
foi de 137.757,09 m², e, a amostra foi no total de  23.621,36 m², resultando em um 
percentual de 17,15%.   
 
Isto posto, projetando a amostra de 17,15% sobre o valor pago nos subitens dos serviços de 
Imprimação e Concreto Betuminoso Usinado a Quente, tem-se o montante de R$ 426.149,87 
(17% de R$ 2.506.763,97). Calculando 0,38% sobre esse valor correspondente à amostra, 
obtêm-se um prejuízo financeiro no montante de R$ 1.619,37 (0,38% de R$ 426.149,87). 
 

 
Sarjeta na Rua Ibirá do Jardim Buriti Sereno 

 

Não foram verificadas inconsistências quantitativas ou qualitativas significantes em relação 
às galerias pluviais e sinalização. 

A conservação da pavimentação asfáltica verificada é satisfatória. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A CAIXA, mediante o Ofício nº 965/2014/GIGOV/GO, de 04/11/2014, informou o que se 
segue:  



 

 

 
“Esclarecemos que a vistoria da Caixa é exclusivamente visual e não verifica medidas ou 
quantitativos de itens que exijam algum tipo de equipamento para aferição. A divergência 
encontrada entre os valores medidos e os efetivamente atestados pela CGU deve ser 
esclarecida pelo Município e pela empresa executora da obra. O documento que dá origem 
a aferição da CAIXA (Boletim de Medição) foi apresentado já devidamente atestado e 
assinado pelo Fiscal da obra, o senhor O.M.R. e ART n° 000093672012005655 10”. 
 
A Prefeitura, mediante documento datado de 12/11/2014, justificou o que se segue: 
 
“Conforme consta no próprio relatório, o montante de obras executadas no referido 
contrato de repasse é 137.757,09 m², tratando-se de soma bastante representativa. O que 
merece ser destacado, é que essa administração cumpriu a contratação a contento, em 
conformidade com o projeto e especificações, tudo acompanhado e atestado pela CEF, 
gestora dos recursos. Assim, procedendo-se o comparativo entre o executado e as 
diferenças apontadas, constata-se não serem as mesmas significativas. Contudo, se falhas 
houve, este Município se compromete apurá-las e por conseguinte, tomará as medidas 
cabíveis”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
As justificativas apresentadas não elidem as falhas apontadas, motivo pelo qual  mantemos a 
constatação. Ressalte-se que a Prefeitura afirmou, em sua justificativa, “que  cumpriu a 
contratação a contento, em conformidade com o projeto e especificações, tudo 
acompanhado e atestado pela CEF, gestora dos recursos”, todavia, a CAIXA esclareceu 
que “sua vistoria é exclusivamente visual e não verifica medidas ou quantitativos de itens 
que exijam algum tipo de equipamento para aferição”. Assim, a responsabilidade pela boa 
execução das obras em acordo com o previsto e compatível com as medições apresentadas 
para o pagamento é do engenheiro fiscal da prefeitura.  
 
O fato é que as divergências encontradas são resultantes da medição de larguras de ruas, nas 
quais não foram contabilizadas as sarjetas, gerando uma área a maior que o medido por esta 
CGU, refletindo em serviços pagos e não realizados.  
 
A Prefeitura, em sua justificativa, acrescenta, ainda, que, “procedendo-se o comparativo 
entre o executado e as diferenças apontadas, constata-se não serem as mesmas 
significativas”.  Observa-se, entretanto, que as diferenças apontadas e o prejuízo de R$ 
1.619,37 é apenas sobre a amostragem de 16,90% do total dos comprimentos das ruas 
pavimentadas. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Recomenda-se ao Ministério das Cidades enviar comunicado à CAIXA e 
Prefeitura Municipal de Aparecida para que sejam apuradas todas as diferenças nas larguras 
das ruas pavimentadas, estendendo a amostra realizada por esta CGU, e que os recursos 
pagos a maior sejam devolvidos ao erário. 
 
 
 
 



 

 

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. Formalização da Concorrência 002/2010 realizada pela Prefeitura de Aparecida 
de Goiânia/GO. 
 
Fato 
 
Tendo em vista que o Contrato 158/2010, da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, decorrente 
da Concorrência 002/2010, foi utilizado para a execução das obras objeto dos Contratos de 
Repasse - CR nºs 328195-88/2010, 334734-27, 335937-05 e 375384-62, abordados 
separadamente neste Relatório, optou-se por detalhar esta constatação apenas na parte 
referente ao Relatório 201411249 (CR nº 328195-88/2010), de forma a se evitar repetição na 
apresentação dos fatos. 
 
  
##/Fato## 

2.2.2. Realização da Concorrência nº 02/2010 com previsão orçamentária insuficiente. 
 
Fato 
 
Tendo em vista que o Contrato 158/2010, da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, decorrente 
da Concorrência 002/2010, foi utilizado para a execução das obras objeto dos Contratos de 
Repasse - CR nºs 328195-88/2010, 334734-27, 335937-05 e 375384-62, abordados 
separadamente neste Relatório, optou-se por detalhar esta constatação apenas na parte 
referente ao Relatório 201411249 (CR nº 328195-88/2010), de forma a se evitar repetição na 
apresentação dos fatos. 
 
  
##/Fato## 

2.2.3. Utilização de licitação/contrato "guarda-chuva"(Concorrência nº 02/2010 - 
Contrato nº 158/2010) para execução das obras objeto do Contrato de Repasse nº 
335937-05/2010. 
 
Fato 
 
Tendo em vista que o Contrato 158/2010, da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, decorrente 
da Concorrência 002/2010, foi utilizado para a execução das obras objeto dos Contratos de 
Repasse - CR nºs 328195-88/2010, 334734-27, 335937-05 e 375384-62, abordados 
separadamente neste Relatório, optou-se por detalhar esta constatação apenas na parte 
referente ao Relatório 201411249 (CR nº 328195-88/2010), de forma a se evitar repetição na 
apresentação dos fatos. 
 
  



 

 

##/Fato## 

2.2.4. Exigência, no edital da Concorrência nº 02/2010, de capital social mínimo 
concomitante com comprovação de recolhimento de garantia prévia como condição de 
participação. 
 
Fato 
 
Tendo em vista que o Contrato 158/2010, da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, decorrente 
da Concorrência 002/2010, foi utilizado para a execução das obras objeto dos Contratos de 
Repasse - CR nºs 328195-88/2010, 334734-27, 335937-05 e 375384-62, abordados 
separadamente neste Relatório, optou-se por detalhar esta constatação apenas na parte 
referente ao Relatório 201411249 (CR nº 328195-88/2010), de forma a se evitar repetição na 
apresentação dos fatos. 
 
  
##/Fato## 

2.2.5. Obra licitada e contratada sem o detalhamento da composição do BDI na 
Concorrência 002/2010. 
 
Fato 
 
Tendo em vista que o Contrato 158/2010, da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, decorrente 
da Concorrência 002/2010, foi utilizado para a execução das obras objeto dos Contratos de 
Repasse - CR nºs 328195-88/2010, 334734-27, 335937-05 e 375384-62, abordados 
separadamente neste Relatório, optou-se por detalhar esta constatação apenas na parte 
referente ao Relatório 201411249 (CR nº 328195-88/2010), de forma a se evitar repetição na 
apresentação dos fatos. 
 
  
##/Fato## 

2.2.6. Ausência de parcelamento do objeto na realização da Concorrência 002/2010. 
 
Fato 
 
Tendo em vista que o Contrato 158/2010, da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, decorrente 
da Concorrência 002/2010, foi utilizado para a execução das obras objeto dos Contratos de 
Repasse - CR nºs 328195-88/2010, 334734-27, 335937-05 e 375384-62, abordados 
separadamente neste Relatório, optou-se por detalhar esta constatação apenas na parte 
referente ao Relatório 201411249 (CR nº 328195-88/2010), de forma a se evitar repetição na 
apresentação dos fatos. 
 
  
##/Fato## 

2.2.7. Formalização da Concorrência nº 029/2012 realizada pela Prefeitura Municipal 
de Aparecida de Goiânia. 
 
Fato 
 
Tendo em vista que o Contrato 255/2013, da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, decorrente 
da Concorrência 029/2012, foi utilizado para a execução das obras objeto dos Contratos de 
Repasse - CR nºs 334734-27 e 335937-05, abordados separadamente neste Relatório, optou-
se por detalhar esta constatação apenas na parte referente ao Relatório 201411252 (CR nº 
334734-27), de forma a se evitar repetição na apresentação dos fatos. 
 
##/Fato## 



 

 

2.2.8. Realização da Concorrência nº 029/2012 sem apresentar o acordo garantidor 
dos recursos federais. 
 
Fato 
 
Tendo em vista que o Contrato 255/2013, da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, decorrente 
da Concorrência 029/2012, foi utilizado para a execução das obras objeto dos Contratos de 
Repasse - CR nºs 334734-27 e 335937-05, abordados separadamente neste Relatório, optou-
se por detalhar esta constatação apenas na parte referente ao Relatório 201411252 (CR nº 
334734-27), de forma a se evitar repetição na apresentação dos fatos. 
 
  
##/Fato## 

2.2.9. Utilização de licitação/contrato "guarda-chuva"(Concorrência nº 29/2012 - 
Contrato nº 255/2013) para execução das obras objeto do Contrato de Repasse nº 
375384-62/2011. 
 
Fato 
 
Tendo em vista que o Contrato 255/2013, da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, decorrente 
da Concorrência 029/2012, foi utilizado para a execução das obras objeto dos Contratos de 
Repasse - CR nºs 334734-27 e 335937-05, abordados separadamente neste Relatório, optou-
se por detalhar esta constatação apenas na parte referente ao Relatório 201411252 (CR nº 
334734-27), de forma a se evitar repetição na apresentação dos fatos. 
 
  
##/Fato## 

2.2.10. Exigência de comprovação de recolhimento de garantia antes do julgamento da 
habilitação do licitante na Concorrência nº 029/2012. 
 
Fato 
 
Tendo em vista que o Contrato 255/2013, da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, decorrente 
da Concorrência 029/2012, foi utilizado para a execução das obras objeto dos Contratos de 
Repasse - CR nºs 334734-27 e 335937-05, abordados separadamente neste Relatório, optou-
se por detalhar esta constatação apenas na parte referente ao Relatório 201411252 (CR nº 
334734-27), de forma a se evitar repetição na apresentação dos fatos. 
 
  
##/Fato## 

2.2.11. Exigência de capital social mínimo concomitante com comprovação de 
recolhimento de garantia prévia como condição para participação na Concorrência nº 
029/2012. 
 
Fato 
 
Tendo em vista que o Contrato 255/2013, da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, decorrente 
da Concorrência 029/2012, foi utilizado para a execução das obras objeto dos Contratos de 
Repasse - CR nºs 334734-27 e 335937-05, abordados separadamente neste Relatório, optou-
se por detalhar esta constatação apenas na parte referente ao Relatório 201411252 (CR nº 
334734-27), de forma a se evitar repetição na apresentação dos fatos. 
 
  
##/Fato## 



 

 

2.2.12. Falhas na conservação das obras executadas com recursos do Contrato de 
Repasse nº 0335937-05/2010. 
 
Fato 
 
Durante a verificação in loco foram percorridos os bairros Setor Veiga Jardim II, 
Residencial Caraíbas, Residencial Andrade Reis, Jardim dos Girassóis e Jardim Buriti 
Sereno, com foco na verificação da existência dos revestimentos asfálticos, meios-fios, 
galerias de águas pluviais e sinalização vertical e horizontal, executados com recursos do 
Contrato de Repasse nº 0335937-05/2010. Foram conferidos 3.437,00 metros de ruas sobre 
um total de 20.363,90 m, o que resulta em uma amostragem de 16,90%.  

Durante a verificação e medições, foi constatada a obstrução de sarjeta na Rua 94 do bairro 
Residencial Andrade Reis, pela má conservação dos seus arredores. Assim, verifica-se que a 
Prefeitura não está cumprindo o determinado em Contrato de Repasse, na Cláusula 3ª – Das 
Obrigações, item 3.2 – “Do Contratado”, alínea “r”, que diz: “comprometer-se a zelar pelo 
correto aproveitamento/funcionamento dos bens resultantes deste Contrato de Repasse, bem 
como promover adequadamente sua manutenção”.  
 

 
Obstrução de sarjeta na Rua 94 do bairro Residencial Andrade Reis 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A CAIXA, mediante o Ofício nº 965/2014/GIGOV/GO, de 04/11/2014, informou o que se 
segue:  
 

“A aferição pela Caixa encerra-se com o ateste físico da obra. A conservação é de 
responsabilidade do Município,  conforme Declaração de Manutenção e Guarda do objeto 
do Contrato de Repasse, anexado à folha 10 do volume I de engenharia”. 
 
A Prefeitura, mediante documento datado de 12/11/2014, justificou o que se segue: 

“O Município possui em andamento um processo licitatório para aquisição de material 
para manutenção das obras realizadas. Entretanto, em virtude da grandiosidade da cidade 
e do baixo número de material disponível para manutenção, foi estabelecido um 



 

 

cronograma de manutenção por bairros. Assim, os bairros são atendidos de acordo com a 
ordem estabelecida no cronograma. Desta forma, seguindo a ordem do cronograma, ainda 
não se chegou Residencial Andrade Reis, sendo que assim que chegar no bairro, as 
manutenções serão realizadas”.  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

 
Análise do Controle Interno 
 
As justificativas apresentadas não elidem as falhas apontadas, motivo pelo qual  mantemos a 
constatação. Apesar de a Prefeitura ter informado que está providenciando licitação visando 
a manutenção das obras e que foi estabelecido um cronograma de manutenção por bairros, 
não foram anexados documentos comprobatórios da providência indicada.   
##/AnaliseControleInterno## 

 
2.2.13. Ausência de parcelamento do objeto na Concorrência nº 029/2012. 
 
Fato 
 
Tendo em vista que o Contrato 299/2013, da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, decorrente 
da Concorrência 029/2012, foi utilizado para a execução das obras objeto dos Contratos de 
Repasse - CR nºs 334734-27 e 335937-05, abordados separadamente neste Relatório, optou-
se por detalhar esta constatação apenas na parte referente ao Relatório 201411252 (CR nº 
334734-27), de forma a se evitar repetição na apresentação dos fatos. 
 
##/Fato## 

2.2.14. Exigência indevida, no edital da Concorrência 002/2010, de comprovação de 
recolhimento de garantia antes do julgamento da habilitação do licitante. 
 
Fato 
 
Tendo em vista que o Contrato 158/2010, da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, decorrente 
da Concorrência 002/2010, foi utilizado para a execução das obras objeto dos Contratos de 
Repasse - CR nºs 328195-88/2010, 334734-27, 335937-05 e 375384-62, abordados 
separadamente neste Relatório, optou-se por detalhar esta constatação apenas na parte 
referente ao Relatório 201411249 (CR nº 328195-88/2010), de forma a se evitar repetição na 
apresentação dos fatos. 
 
  
##/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, sendo que foi verificada a existência de sobrepreço e utilização, por parte do 
município, de contrato “guarda-chuva”. Além disso, conforme exposto neste Relatório, 
foram verificadas diversas irregularidades relacionadas a desconformidades em relação à 
Lei 8.666/93.  



 

 

Ordem de Serviço: 201411256 
Município/UF: Aparecida de Goiânia/GO 
Órgão: MINISTERIO DAS CIDADES 
Instrumento de Transferência: Contrato de Repasse - 768922 
Unidade Examinada: GO GOV GABINETE DO PREFEITO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 10.407.390,45 
Prejuízo: R$ 292.698,22 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 15/09/2014 a 03/10/2014 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 Aparecida 
de Goiânia/GO, transferidos mediante o Contrato de Repasse 375384-62/2011 (Siconv 
768922/2011), firmado com o Ministério das Cidades, no valor total de R$ 10.407.390,45, 
que teve como objeto a execução de Pavimentação de Vias Urbanas e Drenagem em ruas 
dos setores Jardim Riviera, Jardim Atalaia e Jardim Itatiaia daquele município. 

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. Execução do Contrato de Repasse 375384-62/2011. 
 
Fato 
 
O Contrato de Repasse 375384-62/2011 (Número do Convênio no Siconv 768922/2011 – 
Processo CAIXA 2634.0375384-62/2011), firmado entre o Ministério das Cidades e a 
Prefeitura de Aparecida de Goiânia/GO, em 30/12/2011, com recursos provenientes do 
Orçamento Geral da União de 2011, no valor de R$ 9.888.600,00, e contrapartida no valor 
de R$ 518.790,45, totalizando R$ 10.407.390,45, teve como objeto a execução de 
Pavimentação de Vias Urbanas e Drenagem em ruas dos setores Jardim Riviera, Jardim 
Atalaia e Jardim Itatiaia daquele município. 
 
Os recursos foram alocados visando à execução de politicas relacionadas ao Programa 0310 
– Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano e Ação 1D73 – Apoio à Politica Nacional 
de Desenvolvimento Urbano, cuja finalidade é contribuir para o desenvolvimento urbano, 
mediante aporte de recursos destinados à implementação de projetos caracterizados por 
ações que visem priorizar a ampliação do atendimento à população aos serviços saneamento, 



 

 

abastecimento de água, coleta de esgoto e lixo, transporte público, acessibilidade, 
regularização fundiária, acesso à moradia e urbanização, dentre outros caracterizados como 
desenvolvimento urbano. 
 
Apesar de a vigência ser até 21/12/2013, verificamos que o último Boletim de Medição, 
referente à sinalização viária, foi encaminhado à CAIXA em 24/06/2014 (fls. 1884 do 
Anexo Técnico de Engenharia X), sendo que o Contrato de Repasse foi prorrogado por 3 
vezes: - 30/03/2014 (fls. 150 Volume Principal I); - 31/05/2014 (fls. 202 Volume Principal 
I); e, - 30/06/2014 (fls. 217 Volume Principal I). 
 
Conforme documento acostado às fls. 1891do Anexo Técnico de Engenharia X, de 
17/07/2014, os valores atestados para a obra somavam R$ 10.399.222,76. Para o valor total 
atestado, foram utilizados os seguintes contratos firmados pela Prefeitura de Aparecida de 
Goiânia: 
 
- R$ 10.322.960,70 (serviços de pavimentação e drenagem) – Contrato 158/2010, de 
29/06/2010, oriundo da Concorrência 002/2010, vencida pela Sobrado Construção Ltda., no 
valor total de R$ 82.445.270,41, sendo aditivado e seu valor elevado para R$ 
102.034.714,08; 
 
- R$ 43.621.74 (serviços de sinalização estatigráfica) - Contrato 568/2013, de 30/12/2014, 
oriundo da Tomada de Preço 24/2013, vencida pela Sinalenge Comércio e Indústria Ltda., 
no valor de R$ 594.251,40; 
 
- R$ 32.640,32 (placas de identificação de logradouros públicos) - Contrato 792/2014, de 
09/07/2014, oriundo do Pregão Presencial 061/2014, vencido pela BR Sinalizadora Ltda., no 
valor de R$ 413.780,00. 
 
Conforme consta no Relatório de Prestação de Contas, de 31/07/2014, acostado às fls. 315 
do Volume Principal I, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia já havia apresentado a 
prestação de contas e a CAIXA já havia aprovado.  
##/Fato## 

 
2.1.2. Aproveitamento de contrato preexistente, resultante de licitação pretérita 
realizada antes da celebração do Contrato de Repasse 375384-62/2011. 
 
Fato 
 
Após a análise do Processo CAIXA 2634.0375384-62/2011, referente ao Contrato de 
Repasse 375384-62/2011, de 30/12/2011, verificou-se que houve a aceitação de licitação 
pretérita para consecução do objeto pactuado sem o devido atendimento aos dispositivos 
previstos na Lei 8.666/1993, no art. 127 da Lei 12.309, de 09/08/2010 (LDO 2011) e no 
Manual de Instruções para Contratação e Execução dos Programas e Ações do Ministério 
das Cidades não inseridos no PAC - Exercício 2010.  
 
Ressalta-se que o Contrato 158/2010, originário do Processo Licitatório da Concorrência n° 
002/2010, de 08/01/2010, firmado entre a Prefeitura de Aparecida de Goiânia e a Sobrado 
Construções, já foi objeto de análise do Tribunal de Contas da União, mediante o Acórdão 
nº 4219/2014 – TCU – 2ª Câmara, reiterando que o Município de Aparecida de Goiânia 
cumpra a determinação contida no subitem 9.3 do Acórdão 2.272/2011-Plenário, de 
10/08/2011, no sentido de que não utilize contratos decorrentes de licitações pretéritas para 



 

 

execução de serviços e de obras suportadas por instrumentos de repasse que venham a ser 
celebrados com a União.  
 
Primeiramente, o Anexo 4 do Manual de Instruções para Contratação e Execução dos 
Programas e Ações do Ministério das Cidades não inseridos no PAC - Exercício 2010 
dispõe que os editais de licitação para consecução do objeto previsto no Contrato de Repasse 
somente poderão ser publicados após a assinatura do respectivo Contrato e emissão do 
Laudo de Análise de Engenharia pela CAIXA, com o correspondente orçamento, e, apesar 
de trazer regras de aceitação para licitação realizada antes da assinatura do Contrato de 
Repasse, a utilização de licitação pretérita é exceção e não regra. Portanto, todas as 
condicionantes, inclusive o atendimento à legislação vigente, devem ser atendidas. Todavia, 
não houve cumprimento ao referido manual, citamos os seguintes pontos que merecem 
destaque: 
 
- O item “a.1” do Anexo 4 do Manual impõe a condição de que deve ficar demonstrado que 
a contratação é mais vantajosa para a Administração, se comparada com a realização de uma 
nova licitação. Entende-se que a realização de procedimento licitatório, no direito 
positivado, é a forma de se determinar a proposta mais vantajosa para a Administração, 
conforme dispõe o art. 3º da Lei 8.666/93, portanto a comparação entre os preços dos itens 
de serviço da planilha orçamentária e os preços constantes do SINAPI apenas reflete o 
parâmetro máximo para a aceitabilidade dos custos das obras, tendo por objetivo atender ao 
disposto no art. 127 da Lei 12.309, de 09/08/2010 (LDO 2011), não podendo ser utilizado 
para determinar a vantagem de uma contratação; 
 
- O art. 127, §4º, da Lei 12.309, de 09/08/2010 (LDO 2011), determina que deve constar do 
projeto básico a declaração expressa do autor das planilhas orçamentárias, quanto à 
compatibilidade dos quantitativos e dos custos constantes de referidas planilhas com os 
quantitativos do projeto de engenharia e os custos do SINAPI. Além de o projeto básico da 
Concorrência 002/2010 realizada pelo Município de Aparecida de Goiânia não possuir a 
referida declaração, na análise realizada por esta CGU-R/GO e pela CAIXA verificou-se um 
superfaturamento por sobrepreço de R$ 287.740,17 relativo aos itens com valores acima dos 
custos do SINAPI, conforme item 2.2.3 deste Relatório; 
 
- Verificou-se, ainda, o total de 82,08 % de modificações no Contrato 158/2010, através de 
supressões e acréscimos realizados no Primeiro Termo Aditivo (fls. 955 a 966 do Anexo 
Técnico de Engenharia VI), de 07/10/2011, superando, portanto, o limite estabelecido no art. 
65, §1º, da Lei 8.666/1993, a inclusão de novos itens de serviço e a ausência de termo 
aditivo ou de apostilamento para reajuste dos preços inicialmente contratados, conforme 
item 2.1.4 deste Relatório; 
 
- Realização da licitação com previsão orçamentária insuficiente, conforme item 2.2.5 deste 
Relatório; 
 
- Utilização de licitação/contrato tipo “guarda-chuva”, conforme item 2.2.4 deste Relatório; 
 
- Restrição à competitividade do processo licitatório, conforme itens 2.2.6 e 2.2.7 deste 
Relatório; 
 
- Ausência de detalhamento do BDI, conforme item 2.2.8 deste Relatório; 
 



 

 

- Ausência do parcelamento do objeto, conforme item 2.2.9 deste Relatório. 
 
A CAIXA afirma que, na qualidade de mandatária da União, não detém legitimidade para 
fiscalizar as licitações processadas pelos entes beneficiários de recursos do OGU (fls. 58 a 
62 do Volume Principal I do Processo 2634.0375384-62/2011), entretanto, no item 2.1.2.2 
do Manual de Instruções para Contratação e Execução dos Programas e Ações do Ministério 
das Cidades não inseridos no PAC - Exercício 2010, é atribuído àquele agente financeiro a 
análise da documentação relativa ao procedimento licitatório. Neste sentido, entende-se 
haver desacordo entre as atribuições e os entendimentos emanados, pois, caso a CAIXA não 
verifique a legalidade do procedimento licitatório, as condicionantes para a aceitação da 
licitação pretérita, contidas no Anexo 4 do Manual, não são verificadas, tornando-as, 
consequentemente, inócuas. 
 
A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, em documento acostado às fls. 1259 a 1273 (Anexo 
Técnico de Engenharia VII), de 10/09/2012, apresenta justificativas para a aceitação da 
licitação pretérita. Das justificativas apresentadas, destaca-se a alegação da vantagem obtida 
na Concorrência 002/2010, informando que o orçamento prévio era de R$ 125.012.185,46 e 
que a proposta vencedora totalizou R$ 82.445.270,41. Ao contrário do que afirma a 
Prefeitura, conforme descrito no item 2.2.3 deste Relatório, a proposta vencedora já possuía 
itens de serviços acima do preço de referência adotado pela União, refutando, portanto, a 
alegação prestada. 
 
Entende-se, ainda, que por se tratar de um contrato do tipo “guarda-chuva”, no qual a 
municipalidade incluiu ampla gama de obras, sendo executadas na medida em que aquele 
ente obtenha recursos financeiros correspondentes, estes tipos de contratos tendem a se 
perpetuar, consequentemente terão os preços reajustados por força de cláusulas contratuais. 
E, sob a suposta alegação de vantagem pela comparação com os preços do SINAPI, são 
aceitos pelo Gestor do Programa. Se a vantagem fosse determinada pelo comparativo com o 
SINAPI, dispensar-se-ia a realização de procedimento licitatório, pois qualquer proposta que 
ficasse na média dos índices daquele Sistema seria vantajosa para a Administração, 
entretanto ressalta-se, novamente, que não é este o objetivo do comparativo com os preços 
de referência, mas determinar o parâmetro máximo para a aceitabilidade dos custos das 
obras (art. 127 da Lei 12.309, de 09/08/2010 - LDO 2011).  
 
Pelo exposto, entendemos que a Concorrência n° 002/2010 não deveria ter sido aceita para a 
execução do objeto do Contrato de Repasse 375384-62/2011.  
##/Fato## 

 
Manifestação da Unidade Examinada 
 
A CAIXA, mediante o Ofício nº 965/2014/GIGOV/GO, de 04/11/2014, apresentou as 
seguintes justificativas: 
 
“A resposta a este item é a mesma fornecida ao item 3 da ordem de serviço 201411249 
acima.” 
 
Resposta fornecida pela CAIXA para o item 3 da Ordem de Serviço 201411249: 
 
“Observa-se no anexo 4 do ‘Manual de Instruções para Contratação e Execução dos 
Programas e Ações do Ministério das Cidades não inseridos no PAC - Exercício 2010’ que 
o gestor estabelece que a utilização de licitação pretérita só pode ser admitida se ficar 



 

 

comprovado que a contratação é mais vantajosa para a Administração, quando comparada 
com a realização de nova licitação. O proponente apresentou justificativa em que afirmava 
existir esta vantagem. Entendemos que a avaliação da existência desta vantagem ou não, 
considerando a ausência de critérios objetivos estabelecidos pelo gestor dos recursos, 
somente pode ser feita pelo próprio município, não sendo possível 
nenhum tipo de verificação pela Caixa. 
 
O normativo AE099 versão 005 traz o seguinte texto: 
 
4.5.3 A verificação dos aspectos legais em relação aos procedimentos licitatórios extrapola 
a competência da CAIXA enquanto instituição, financeira, nos termos do Decreto-Lei n 
759/1969 para realizar atividades de controle não previstas em seu Estatuto. 
 
Por sua vez, o Manual do Ministério das Cidades traz em seu item 2.1.2.2, citado no oficio 
da CGU, o seguinte texto, referente às atribuições da Caixa: 
 
e) analisar a documentação relativa ao processo licitatório, observando a adequada 
publicidade, compatibilidade da planilha de preços e dos respectivos serviços descritos pelo 
vencedor com os preços e serviços correspondentes ao orçamento de referência aprovado 
pela CAIX4, correto enquadramento do objeto do Contrato de Repasse com o 
efetivamente licitado, sua adjudicação e homologação, fazendo anexar ao processo de 
contratação manifestação expressa de advogado não participante do processo licitatório 
atestando o atendimento às exigências da Lei n° 8.666, de 1993, à regularidade 
procedimental, ao enquadramento da modalidade do processo licitatório e demais 
orientações constantes no anexo 3 deste Manual; 
 
Note-se que o texto do item 2.1.2.2 do Manual cita e limita as atribuições concernentes à 
Caixa, dentro da análise de documentos da licitação. Todas estas verificações foram feitas, 
ou seja, observou-se a adequada publicidade, a compatibilidade entre a planilha licitada e 
o objeto contratado com a Caixa, o enquadramento e a declaração de advogado sobre o 
atendimento à Lei 8.666/1993. Não cabe à Caixa nenhuma outra verificação, pois como 
exposto no texto do normativo AE 099 versão 005 (copiado acima), qualquer outra análise 
extrapolaria sua competência. 
 
Corroborando este entendimento, pode-se observar que o título do anexo 4 do Manual 
citado é ‘Orientações a serem observadas pelos licitantes’. Tendo em vista que este Manual 
se destina tanto à Caixa quanto aos municípios, e serve para orientar os procedimentos de 
ambos, não consideramos que todas as orientações nele contidas devam ser verificadas pela 
Caixa, mas somente as que estão contidas em suas atribuições.” 
 
A Prefeitura de Goiânia, mediante o Ofício não numerado, de 12/11/2014, encaminhado a 
esta CGU-R/GO, em 13/11/2014, apresentou as seguintes justificativas: 
 
“Para este item replica-se a resposta apresentada no item ‘3’ do Contrato de Repasse n° 
328195-88/2010, constante na parte inicial do relatório.” 
 
Resposta fornecida pela CAIXA para o item ‘3’ do Contrato de Repasse n° 328195-88/2010: 
 
“Quanto a esta alegação cabe asseverar que o TCU através do Acórdão n. 4219/2014 – 2ª 
Câmara, em análise ao contrato 158/2010 solicitou que fosse cumprido o subitem 9.3 do 



 

 

Acórdão 2.272/201 l-Plenário, de 10/08/2011, todavia tal determinação foi posterior à 
assinatura do contrato que já havia sido firmado, sendo que o que tivesse sido assinado e 
iniciado a execução era para ser concluído, evitando-se danos ao erário. 
 
Logo, diante da decisão da Corte de Contas não houve qualquer sanção quanto ao fato 
alegado pela CGU, assim, não há que se falar em irregularidade ou vícios no procedimento. 
 
Cabe aduzir ainda que este contrato não se trata de contrato guarda-chuva, pelo contrário 
existe delimitação de objeto e valor de contrato. De outro modo o entendimento aplicado 
por i. CGU distancia do que já restou decidido pelas Cortes de Contas quanto à legalidade 
dos atos praticados. 
 
Na interpretação da norma, não pode confundir a necessidade de se licitar para se fazer 
uso de verbas públicas com a alocação de recursos em contratos já licitados. Veja que para 
a licitação deverão estar garantidos os recursos para as obras que serão executadas no ano 
em curso. Enquanto que os repasses deverão ser alocados em contratos existentes à medida 
que esses recursos complementam as verbas contratadas até o valor do contrato. 
 
No caso em questão não houve qualquer descumprimento ao Manual de Instruções do 
Ministério das Cidades, haja vista que houve autorização tanto da consultoria jurídica 
Ministério Cidades quanto da CEF para aprovação de utilização de contrato de repasse ao 
contrato já licitado. 
 
Obtempere-se no contrato de prestação de serviços em voga havia previsão expressa da 
possibilidade de captação de recursos da União para a complementação das obras 
licitadas, estando o mesmo em plena vigência quando da inserção dos recursos da União 
para as obras e serviços de Infraestrutura urbana. 
 
Não há que se falar em ferimento ao princípio da competitividade, posto que foram várias 
empresas habilitadas para a sessão de abertura de propostas de preços, vencendo a 
empresa que apresentou o menor preço de acordo com as tabelas vigentes na época. 
 
Assim, a quantidades de licitantes habilitadas já demonstra sem sombra de dúvida que não 
houve exigências excessivas ou discriminatórias, foi garantido o Princípio da Isonomia e 
selecionada a proposta mais vantajosa para administração. 
 
Vale acrescentar que para a assinatura do Contrato de Repasse ora vergastado houve 
demonstração por este Município através de nota técnica da identidade do objeto; 
inviabilidade técnica e econômica do parcelamento; ganhos com economia de escala e 
verificação da competividade da licitação, o que justificava o aproveitamento do contrato já 
firmado, detentores de comprovadas vantagens, o que foi referendado pela CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL E MINISTÉRIO DAS CIDADES. 
 
Diferentemente do que foi alegado, não se trata de ausência de parcelamento de objeto, vez 
que foi uma licitação de um conjunto de obras tecnicamente semelhantes, correlatas, 
interdependentes, no mesmo procedimento, atendo o objetivo fundamental de obter a 
proposta mais vantajosa com a diminuição de custos das obras. 
 
Com efeito, a conveniência da eventual divisão em parcelas de qualquer obra ou serviço 
nos termos do §1º do art. 23 da Lei n. 8.666/93, não pode desconsiderar dois elementos 



 

 

fundamentais: a) o disposto no parágrafo único do art. 8° da lei de licitações; b) o aumento 
do custo das obras e os efeitos da economia de escala na contratação conjunta de obras 
similares, interdependentes ou escalonadas dentro do mesmo complexo operacional.  
 
O citado art. 8° da LL dispõe que a ‘execução das obras e dos serviços deve programar-se, 
sempre, em sua totalidade, previstos seus custos atual e final e considerados os prazos de 
sua execução’; esclarecendo no seu parágrafo único que ‘É proibido o retardamento 
imotivado da execução de obra ou serviço, ou de suas parcelas, se existente previsão 
orçamentária para sua execução total, salvo insuficiência financeira ou comprovado motivo 
de ordem técnica, justificados em despacho circunstanciado da autoridade a que se refere o 
art. 26 desta Lei’, ou seja, resta evidenciado que o fracionamento não pode ser realizado 
em detrimento das exigências de rapidez e economicidade da execução das obras. 
 
No presente caso, as alegações se apresentam inteiramente inconsentâneas com o interesse 
público, tendo em vista que a população beneficiada necessita das obras e serviços com 
urgência, sendo impositiva à Administração licitante a busca da alternativa mais rápida, 
eficiente e que não importe em elevação de custos, como é a contratação conjunto do 
complexo comum de obras e serviços licitados. 
 
Buscou o atendimento ao princípio da competividade, amplamente acolhido no edital, deve 
ser adequado à aplicação de outros princípios jurídicos igualmente importantes, tais como 
o da razoabilidade, da proporcionalidade, da impessoalidade, que recomendam a inclusão, 
nas regras do edital, da alternativa de menor custo e mais vantajosa para o interesse 
público, especialmente quanto à economia de escala prevista mencionada no §1º, in fine, do 
art. 23 da Lei 8.666/93. 
 
Bem como, ocorrer que a Administração Municipal optou pela otimização do 
gerenciamento da execução do empreendimento, que foi planejado como um todo. 
 
A execução da totalidade do empreendimento conduz a algumas vantagens substanciais, 
quais sejam: otimização do gerenciamento da sua execução bem como a otimização da 
própria execução em si. 
 
Efetivamente, o gerenciamento da obra realizada por uma empresa se traduz em vantagens 
incontestáveis: maior nível de controle pela Administração na execução das obras e 
serviços, maior concatenação entre as diferentes fases do empreendimento, maior facilidade 
no cumprimento do cronograma preestabelecido e na observância dos prazos, concentração 
da responsabilidade pela execução do empreendimento em uma só pessoa, concentração da 
garantia dos resultados. 
 
Em síntese, a otimização do gerenciamento da execução do empreendimento implica 
concentrar a responsabilidade pela execução em uma só pessoa de modo a maximizar o 
controle sobre a execução do objeto licitado, com evidente ganho de eficiência e de 
transparência na condição da obra pública. Trata-se, indubitavelmente, da melhor 
alternativa para a satisfação do interesse público. 
 
Inexiste, portanto qualquer ilegalidade na opção eleita pelo edital, ditada pelo interesse 
público, dentro do que permite e recomenda a Lei n. 8.666/93 à Administração Pública, na 
escolha da proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse, objetivo primordial da 
concorrência, de extrema relevância para o Município de Aparecida. 



 

 

 
Assim, o contrato de repasse foi utilizado dentro dos preceitos legais e executado em 
harmonia com as decisões e autorizações dos órgãos gestores de acordo com o aporte de 
verbas públicas obtidas junto ao Governo Federal.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Nas justificativas encaminhadas pela Prefeitura de Aparecida de Goiânia, aquele município, 
trazendo a lume o Acordão nº 4219/2014 – TCU – 2ª Câmara citado por esta CGU-R/GO, 
alega que “não há que se falar em irregularidade ou vícios no procedimento”. Entretanto, 
ao contrário do que afirma o Gestor municipal, aquele Tribunal asseverou que a realização 
da Concorrência 002/2010 ocorreu sem previsão orçamentária suficiente, e, ainda, que o 
objeto não estava claramente definido, contrariando o disposto no art. 7º, §2º, inciso III, da 
Lei 8.666/93, e a jurisprudência do Tribunal (Acórdão 74/2009-2ª Câmara, subitem 1.5.1, e 
Acórdão 2099/2011-Plenário, subitem 9.1.1). Mesmo assim, faz-se mister ressaltar que 
Contrato de Repasse 375.384-62/2011, que também fez uso da Concorrência 002/2010, foi 
celebrado após a publicação do Acórdão 2272/2011- TCU-Plenário, citado no Acordão nº 
4219/2014 – TCU–2ª Câmara.  
 
Pela justificativa prestada pelo município, depreende-se que o fato de a Corte de Contas não 
ter aplicado nenhuma sanção ao município exauri as irregularidades apontadas neste 
Relatório. Entretanto, no próprio o acórdão supramencionado, afirma-se que aquela 
municipalidade, tradicionalmente, celebra contratos sem a previsão orçamentária específica, 
citando, inclusive, o Relatório de Fiscalização 1381, de 12/05/2009, desta CGU. Conclui-se, 
portanto, que aquele município vem adotando as mesmas práticas, à revelia das 
recomendações emanadas pelos órgãos de controle. Ressalta-se, ainda, que os contratos de 
repasse firmados pelo município (Contratos de Repasse 328.195-88/2010, 334.734-27/2010, 
335.937-05/2010 e 375.384-62/2011) e que utilizaram a Concorrência 002/2010 foram todos 
celebrados após os entendimentos emanados por esta CGU. 
 
Com relação à alegação de que não se trata de um contrato guarda-chuva, ressalta-se que o 
que comumente caracteriza um contrato ou uma licitação "guarda-chuva" é a ausência de 
definição clara do seu objeto - fato este já reconhecido, inclusive, pelo Acórdão nº 
4219/2014 – TCU – 2ª Câmara - ou a sua abrangência além dos limites da razoabilidade ou, 
ainda, a sua utilização indevida. No caso sob análise, na argumentação de que havia 
delimitação do objeto, verifica-se que, já na assinatura do 1º Termo Aditivo, o município 
realizou supressões e acréscimos que superaram o limite de 25% estabelecido no art. 65, §1º, 
da Lei 8.666/1993, totalizando 82,05%. Naquele Termo Aditivo foram incluídas obras de 
infra-estrutura urbana em bairros não previstos originalmente no Edital da Licitação, 
alterando o objeto contratado de forma a abarcar os contratos de repasse que foram firmados 
após a realização do certame. Neste caso, não se tratou de simples alteração do local das 
obras, posto que a inclusão desses novos bairros implicou, também, alteração dos 
quantitativos de serviço inicialmente contratados. Não bastaria, também, que o objeto e o 
valor da Concorrência 002/2010 tivessem sido delimitados para que a contratação não fosse 
taxada de "guarda-chuva", seria necessário respeitar essa delimitação. Ao não fazê-lo, 
permitindo que a cada necessidade sejam incluídos novos bairros e alterados os quantitativos 
originalmente contratados, tem-se caracterizado a utilização indevida da contratação 
realizada, transformando-a em "guarda-chuva". 
 



 

 

Outro aspecto a ser analisado é a questão da necessidade de existência de previsão 
orçamentária prévia para a realização das obras contratadas. A alegação de que "não se pode 
confundir a necessidade de se licitar para se fazer uso de verbas públicas com a alocação 
de recursos em contratos já licitados" não se aplica ao caso concreto, pois, antes de a 
CAIXA emitir o Laudo de Análise de Engenharia – LAE, os recursos ainda não haviam sido 
asseverados para a execução do objeto pleiteado. Desta forma, caso aquele documento 
opinasse pela inviabilidade do empreendimento, ter-se-ia uma licitação desnecessária, 
entretanto, como prática adotada pela prefeitura, tem-se o contrato aditivado, a revelia do 
art. 65, §1º, da Lei 8.666/1993, para adaptar-se aos recursos federais obtidos. 
 
Com relação à restrição à competitividade, a Prefeitura afirma que foram várias as empresas 
que participaram da licitação e que, portanto, não teria havido tal restrição. Em verdade, 
cinco empresas tiveram suas propostas analisadas pela Comissão de Licitação. Diante dos 
tipos de obras licitadas, da ausência de complexidade técnica relevante para a sua execução 
e tendo em vista que obras de infraestrutura urbana (pavimentação e drenagem) são 
realizadas, diariamente, por centenas de empresas no país, entende-se que a apresentação de 
propostas por apenas cinco empresas não pode ser considerado argumento para refutar a 
restrição à competitividade. Além disso, é certo que o parcelamento de objeto divisível pode 
ampliar o universo de fornecedores. 
 
A alegada semelhança da natureza das obras e sua interdependência técnica, embora 
teoricamente possa ser possível, no caso sob análise, não se verificou na prática, já que não 
trouxe influência técnica significativa na sua execução. Fato este, já previsível antes mesmo 
da execução das obras licitadas. A própria execução das diversas obras contempladas na 
licitação foram realizadas obedecendo a projetos e cronogramas de execução que não 
indicam que a alegada interdependência técnica fosse um fator limitante à divisão do 
conjunto de obras em itens (por bairros ou por projetos, por exemplo). No caso em pauta, a 
divisão da contratação da obra em itens não comprometeria a sua satisfatória execução e a 
integridade do seu conjunto, pelo contrário, além de ser considerada viável, seria necessária, 
tendo em vista a própria obtenção do recurso federal para a consecução. 
 
Não há no processo da licitação apresentado pela Prefeitura, nem nas justificativas agora 
apresentadas, argumentação técnica circunstanciada que pudesse ser diretamente aplicada ao 
caso concreto sob análise. Assim, não há parecer técnico específico dando conta da 
interdependência das obras nos diversos bairros contemplados na licitação, ou mesmo sobre 
a necessidade de se obedecer a uma sequência determinada na execução das obras e que 
demonstrasse a vantagem de execução por uma única empresa. 
 
Diante do exposto, a justificativa para a opção por licitar globalmente dezenas de obras 
distintas e independentes entre si baseada na semelhança da natureza das obras e em uma 
teórica interdependência técnica, não comprovada no caso concreto, não pode ser acatada. 
Também as alegações de que a não divisão do conjunto de obras em itens teria trazido 
economia de escala para a contratação não é embasada por documentação circunstanciada e 
específica para o conjunto de obras licitado, nem no processo licitatório e nem nas 
justificativas ora analisadas. 
 
Se a simples argumentação de benefícios decorrentes da economia de escala, da otimização 
do gerenciamento da execução do empreendimento e da urgência em ofertar para a 
população obras e serviços de infraestrutura urbana fossem suficientes para motivar a opção 
de não subdividir o objeto licitado, a prática mais usual e comumente aceita deveria ser a de 



 

 

que todas as obras das prefeituras fossem licitadas em um único certame, o que, obviamente, 
não é a prática usual e não é esse o espírito embutido na legislação. No caso sob análise, a 
opção feita, caso realmente embasada nas argumentações apresentadas, deveria ter sido 
formalmente justificada com base em dados técnicos e econômicos reais.  
 
Quanto à alegação, pela Prefeitura, de que os atos praticados foram referendados pela 
CAIXA e pelo Ministério das Cidades, consideramos improcedentes, principalmente porque 
nenhuma daqueles entes realiza a análise da legalidade da licitação de seus convenentes, 
inclusive a CAIXA informou que não realizada nenhum tipo de verificação, atentando-se 
apenas a mera declaração do gestor municipal. 
 
Com relação às justificativas prestadas pela CAIXA, verifica-se que o conjunto de 
atribuições compelidas àquele agente financeiro não abarca as exigências do Ministério das 
Cidades para a aceitação da licitação pretérita. Inclusive, o item “2.2c” (Cláusula Segunda – 
Das Obrigações das Partes) do Contrato 21/2011, de 18/10/2011, que estabelece a prestação 
de serviços de operacionalização, pela CAIXA, dos Programas e das Ações geridos por 
aquele Ministério, compreendendo as transferências voluntárias, estabelece exatamente o 
que está disposto no item 2.1.2.2 do Manual do Ministério das Cidades. Reforçando, 
portanto, o entendimento, desta CGU-R/GO, de que as condicionantes para a aceitação da 
licitação pretérita, em face à verificação do procedimento licitatório, são inócuas, não 
gerando qualquer efeito, pois, efetivamente, não são verificadas. 
 
Outrossim, no que tange à utilização de licitações pretéritas, entende-se que tal aceitação, 
pelos entes da União, ofende o disposto no art. 7º, § 2º, inciso III, da Lei nº 8.666/93, que 
condiciona a abertura dos procedimentos licitatórios à existência de “previsão de recursos 
orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras e serviços 
a serem executados no exercício financeiro em curso”. Portanto, antes de a assinatura do 
Contrato de Repasse e de a CAIXA verificar a compatibilidade e a suficiência da 
documentação técnica apresentada, mediante a emissão do Laudo de Análise de Engenharia 
– LAE, os recursos ainda não foram asseverados para a execução do objeto pleiteado. 
 
Por fim, reforça-se o fato de que esta CGU emitiu o Relatório de Fiscalização 1381, de 
12/05/2009, onde apontou as mesmas irregularidades na execução de contratos de repasse 
firmados entre Prefeitura de Aparecida de Goiânia e o Ministério das Cidades para execução 
de obras de infraestrutura urbana, situação em que emanou recomendações tanto para a 
CAIXA quanto para o Ministério das Cidades, entretanto as mesmas não foram atendidas.  
##/AnaliseControleInterno## 

 
Recomendações: 
Recomendação 1: Recomenda-se ao Ministério das Cidades que determine à CAIXA 
estabelecer dispositivos nos manuais de operacionalização dos Programas e das Ações 
geridos por este Ministério que vetem a aceitação de licitações pretéritas, por ofender o 
disposto no art. 7º, § 2º, inciso III, da Lei nº 8.666/93, e o disposto no artigo 35 da Portaria 
Interministerial CGU/MF/MP nº 507/2011 que estabelece, para os editais de licitação, que 
para a consecução do objeto conveniado somente poderão ser publicados após a assinatura 
do respectivo convênio e aprovação do projeto técnico pelo concedente. 
 
Recomendação 2: Recomenda-se ao Ministério das Cidades que abstenha-se de liberar 
recursos federais em futuros contratos de repasse que venham a ser celebrados com 
Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia/GO e que utilizem o Contrato 158/2010 
oriundo da Concorrência 002/2010. 



 

 

2.1.3. Bairros e ruas não contidos no objeto da Concorrência 002/2010. 
 
Fato 
 
Na análise do Processo 2010001388 da Superintendência de Licitações e Pregões da 
Prefeitura de Aparecida de Goiânia, referente à Concorrência 002/2010, vencida pela 
Sobrado Construção Ltda., que originou o Contrato 158/2010, de 29/06/2010, e apresentado 
pela Prefeitura para a execução do Contrato de Repasse 375384-62/2011, verificou-se que as 
ruas Vinicius de Moraes, Riviera, Olavo de Castro, Juan Pablo Neruda, João Paulo II, Rua 
Deyse Porto, B, Alfredo Nasser, Alan Kardec A e 67, do Jardim Riviera, constante da 
declaração das áreas de intervenção (fls. 11 do Anexo Técnico de Engenharia I do Processo 
2634.375384-62/2011), não fazia parte do projeto básico daquela concorrência. Os demais 
bairros (Jardim Atalaia e Itatiaia) não foram abarcados pela Concorrência, mas 
posteriormente incluídos pelo Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 158/2010, de 
07/10/2011, entretanto não foi apresentado os logradouros que seriam pavimentados. 
Entende-se que essas inclusões frustram o procedimento licitatório, tendo em vista as 
diferenças entre o objeto licitado e o que foi efetivamente executado, uma vez que o projeto 
básico torna-se inadequado.  
##/Fato## 

 
Manifestação da Unidade Examinada 
 
A CAIXA, mediante o Ofício nº 965/2014/GIGOV/GO, de 04/11/2014, apresentou as 
seguintes justificativas: 
 
“Esclarecemos que a documentação enviada para a análise técnica da Caixa não se 
confunde necessariamente com o projeto básico licitado pela prefeitura. A Caixa não é 
responsável pela verificação de aspectos legais e éticos do certame e exige, para análise, 
somente a documentação técnica das intervenções pertencentes ao contrato de repasse. O 
contrato de empreitada apresentado pelo município não cita ruas, somente bairros, motivo 
pelo qual não foram vistos pela Caixa impedimentos ao acréscimo de ruas dentro dos 
bairros constantes no contrato, conforme solicitação do proponente.” 
 
A Prefeitura de Goiânia, mediante o Ofício não numerado, de 12/11/2014, encaminhado a 
esta CGU-R/GO, em 13/11/2014, apresentou as seguintes justificativas: 
 
“No caso em apreço não procede a alegação de que houve frustração ao processo 
licitatório da Concorrência 002/2010. As adequações promovidas na presente contratação 
não alteraram o objeto licitado, considerando que foram mantidos os serviços licitados, 
tendo ocorrido tão somente relocação de endereços. A essência da contratação foi mantida, 
considerando não ter ocorrido alteração do objeto licitado / contratado. Relocou-se 
endereços para melhor aproveitamento do contrato, em conformidade com a prioridade de 
metas da atual administração. 
 
Reitera-se que as condições do contrato foram mantidas, não houve alteração do objeto 
contratado, considerando tratar-se dos mesmos serviços, cujos métodos executivos são 
idênticos ao escopo contratado. Não houve em nenhum momento, alteração do item do 
serviço a ser executado. 
 
Na oportunidade se faz juntar os aditamentos respectivos.”   
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

 



 

 

Análise do Controle Interno 
 
Analisando a resposta apresentada pela CAIXA, verificou-se que a declaração da Prefeitura 
foi acatada sem passar por crivo, contrariado, inclusive, o entendimento emanado na 
manifestação jurídica da NJ DIJUR/CAIXA nº 5501/2009. 
 
Ainda assim, entende-se que o fato de os serviços constituírem realização de terraplenagem, 
pavimentação asfáltica e drenagem pluvial não dispensa a necessidade de detalhamento do 
objeto. No termo aditivo citado pela CAIXA, a Prefeitura tão somente indica, de forma 
genérica, o bairro onde as obras financiadas seriam realizadas, não apresentando maiores 
detalhamentos (bairros, ruas, serviços, metragens etc.). Desta forma, não é possível, com a 
documentação apresentada pela Prefeitura, verificar se a obra coincidia ou estava contida no 
objeto da licitação.  
 
Ao contrário do que afirma a prefeitura de Aparecida de Goiânia, a realização da relocação 
de endereços foi um dos fatores que ensejou a alteração do objeto licitado, ocasionando, com 
isso, consideráveis alterações no escopo. Considera-se, ainda, que as modificações 
contratuais devem ater-se às alterações quantitativas ou qualitativas com vistas a adequar o 
Projeto Básico licitado, entretanto, ao contrário do que afirma a Prefeitura, houve sim a 
inclusão de novos serviços no termo aditivo mencionado. 
 
Pelo exposto, concluímos que as alterações propostas no termo aditivo transfiguraram o 
objeto inicialmente licitado, ultrapassando, inclusive, os limites estabelecidos no art. 65, §1º, 
da Lei 8.666/93. Reafirma-se, novamente, a caracterização do contrato como “guarda-
chuva”, pois se tencionou, com o termo aditivo, a inclusão de obras de infraestrutura urbana 
em bairros não previstos originalmente no Edital da Licitação, alterando o objeto contratado 
de forma a abarcar os contratos de repasse que foram firmados após a realização do certame. 
Desta forma, o aproveitamento daquela licitação era inviável, ensejando a realização, pela 
Prefeitura de Aparecida de Goiânia, de novo procedimento licitatório. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 3: Recomenda-se ao Ministério das Cidades que inste a CAIXA a instituir 
controles no fluxo de análise da documentação relativa ao procedimento licitatório, de forma 
a comprovar que o objeto do contrato de repasse está contido no objeto da licitação. 
 
 
2.1.4. Irregularidades nas alterações do Contrato nº 158/2010, decorrente da 
Concorrência nº 02/2010, com modificações de 82,05% em relação à planilha 
orçamentária inicial, inclusão de novos itens de serviço e ausência de termo aditivo ou 
de apostilamento para reajuste dos preços inicialmente contratados. 
 
Fato 
 

Na data de 07/10/2011foi firmado o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº158/2010, 
referente à modificações na execução das obras de pavimentação e recapeamento no 
Município de Aparecida de Goiânia. 

A Cláusula Terceira – Dos Preços do Termo Aditivo ressalta que foram “promovidas as 
adequações de itens de serviços constantes no objeto do Contrato nº 158/2010 que 



 

 

representam R$ 20.489.443,67, que corresponde a 24,85% do valor inicial do Contrato de 
R$ 82.445.270,41.” 

Todavia, o contratante promoveu acréscimos no valor R$ 44.048.700,47, o que corresponde 
a 53,43% do valor original do contrato e supressões no montante de R$ 23.600.173,88, o 
que corresponde a 28,63%, valores não permitidos pela legislação, já que a jurisprudência do 
Tribunal de Contas da União – TCU, veda o rebatimento entre acréscimos e supressões, 
segundo o texto: 

"Conforme julgado do TCU, mediante o Acórdão nº 749/2010-Plenário, para efeito de 
observância aos limites de alterações contratuais previstos no art. 65, § 1º, da Lei 
8.666/1993, as reduções ou supressões de quantitativos devem ser consideradas de forma 
isolada, ou seja, o conjunto de reduções e o conjunto de acréscimos devem ser sempre 
calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, 
individualmente e sem nenhum tipo de compensação entre eles, os limites de alteração 
estabelecidos no dispositivo legal." 

Doutra parte, foram inseridos novos itens referentes ao serviço de micro revestimento, sem 
apresentação de justificativa. 
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Instado a apresentar as justificativas frente aos fatos apurados, o gestor, por meio do 
documento datado de 12/11/2014, assim se manifestou: 
“No presente caso, há que ser esclarecido que o Contrato n°158/2010 e respectivo 
aditamento, ora questionado, ocorreram antes da vigência das normas preconizadas pelo 
TCU, que vedam a compensação dos itens relativos a acréscimos e supressões. 

De fato, o Acórdão 749/2010 preconiza as regras inerentes às alterações contratuais 
previstas no art. 65 da Lei 8.666/93, no que tange acréscimos e reduções de 
quantitativos. Contudo a vedação de compensação entre tais itens somente foi 
regulamentada no Acórdão 2819/2011-TCU Plenário, o qual foi oriundo de Embargos de 
Declaração opostos contra os Acórdãos 749/2010 — Plenário e 100/2011- Plenário. 
Assim, o aditamento ao Contrato n° 158/2010 foi firmado em 07/10/2011, ou seja, antes 
da vigência das normas constantes no Acórdão 2819/2011-Plenario, de 25/10/2011, que 
vedam a compensação de tais itens, donde se conclui não haver irregularidade na 
formalização do referido aditamento. Outrossim, as normas preconizadas pelo Acórdão 
2819/2011-Plenário, encontram-se sedimentadas pelo Acórdão 3105/2013-Plenário, de 
20/11/2013, portanto ambos posteriores aos instrumentos ora questionados.” 

##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A justificativa de que o Contrato n° 158/2010 e respectivo aditamento, ora questionado, 
ocorreram antes da vigência das normas preconizadas pelo TCU, é improcedente, haja vista 
o contido no Acórdão 1733/2009 Plenário, transcrito a seguir: 
 



 

 

“A previsão normativa que autoriza a Administração exigir do contratado acréscimos e 
supressões ate os limites estabelecidos nos §§ 1o e 2o do art. 65 da Lei no 8.666/1993 não 
lhe legitima agir contrariamente aos princípios que regem a licitação pública, 
essencialmente o que busca preservar a execução contratual de acordo com as 
características da proposta vencedora do certame, sob pena de se ferir o princípio 
constitucional da isonomia; referido comando legal teve como finalidade única viabilizar 
correções quantitativas do objeto licitado, conferindo certa flexibilidade ao contrato, 
mormente em função de eventuais erros advindos dos levantamentos de quantitativos do 
projeto básico. 
 
Os limites mencionados nos §§ 1o e 2o do art. 65 da Lei no 8.666/1993 devem ser 
verificados, separadamente, tanto nos acréscimos quanto nas supressões de itens ao 
contrato, e não pelo computo final que tais alterações (acréscimos menos decréscimos) 
possam provocar na equação financeira do contrato. 
Acórdão 1733/2009 Plenário (Sumário)” 
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Recomendações: 
Recomendação 1: Recomenda-se ao Ministério das Cidades determinar a CAIXA que 
institua rotinas de verificações, no fluxo de análise do procedimento licitatório, que 
comprove a legalidade das alterações contratuais expedidas pelos Convenentes, atentando-se 
para os limites estabelecido no art. 65, §1º, da Lei 8.666/1993. 
 
 
2.1.5. Superfaturamento por sobrepreço no valor de R$ 287.740,17 na execução do 
Contrato de Repasse 375784-62/2011. 
 
Fato 
 
Após a análise do Processo CAIXA 2634.0375784-62/2011, referente ao Contrato de 
Repasse 375784-62/2011, verificou-se que aquela instituição financeira realizou o 
comparativo de preços entre a planilha orçamentária apresentada para os serviços de 
terraplenagem, pavimentação e galeria de águas pluviais pela Prefeitura e os custos 
constantes no SINAPI, conforme consta no Laudo de Análise Técnica de Engenharia, de 
22/06/2012, às fls. 1111 a 1114 (Anexo Técnico de Engenharia VII). A CAIXA selecionou 
aproximadamente 80% do total da planilha orçamentária, correspondente aos 25 itens mais 
significativos e onde havia correspondente naquele Sistema. A planilha orçamentária 
apresentada corresponde ao Contrato 158/2010, originário do Processo Licitatório da 
Concorrência n° 002/2010, firmado entre a Prefeitura de Aparecida de Goiânia e a Sobrado 
Construções. Constatou-se que 13 dos 25 itens analisados estavam acima da mediana do 
SINAPI, para tanto, a CAIXA solicitou à Prefeitura correção nos preços unitários dos itens 
com valor superior, mediante a Comunicação GIDURGO nº 4296/2012, de 27/06/2012 (fls. 
1115 – Anexo Técnico de Engenharia VII). Conforme consta às fls. 1116 do referido anexo, 
a Prefeitura providenciou a adequação dos itens. 
 
Foi considerado o BDI de 27,84%, conforme encaminhado pela Prefeitura de Aparecida de 
Goiânia e autuado às fls. 363 do Anexo Técnico de Engenharia IV. Ressalta-se que, apesar 
de não ter sido apresentado o detalhamento do BDI no procedimento licitatório da 
Concorrência nº 002/2010, após a assinatura do Contrato de Repasse, a Prefeitura 
encaminhou um detalhamento à CAIXA, conforme item 2.2.8 deste Relatório. 



 

 

 
Da análise, fazemos a ressalva de que a CAIXA, no comparativo realizado nos Contratos de 
Repasse 335.937-05 (fls. 1646 do Anexo Técnico de Eng. XIII - Processo 2634.0335937-
05/2010) e 334.734-27 (fls. 1660 do Anexo Técnico de Eng. X - 2634.0334734-27/2010) 
aprovou, para os itens 6.3.1 (“Escoramento Descontinuo em Valas (esp. 1,80m)”) e 5.1.6 
(“Estabilização Granulometrica sem Mistura - Pavim. Urbana”), custos com outras 
composições SINAPI, realizando, portanto, o pagamento a menor para os mesmos itens de 
serviço. Da mesma forma, a CAIXA aprovou, para o item 4.2.13 (“Compactação a 100% do 
P.N. - Pav. Urbana”), no comparativo realizado no Contrato de Repasse 375.784-62 (fls. 
579 do Anexo Técnico de Eng. IV - Processo 2634.0328195-88/2010), custos com outra 
composição SINAPI, realizando, portanto, o pagamento a menor para os mesmos itens de 
serviço. 
 
Esta CGU-R/GO extrapolou a análise realizada pela CAIXA, para tanto aumentou o 
quantitativo de itens analisados, acrescentando 30 itens com maior significância entre os 
itens não analisados pela CAIXA e que havia correspondência no SINAPI. Com isso, o total 
comparado aumentou para aproximadamente 94% do valor total contratado (R$ 
10.442.465,92 sobre R$ 11.167.158,90). Para a quantificação do superfaturamento, 
consideramos o quantitativo expresso na coluna “Quantidade – Acumulado Incl. Período” e 
o valor expresso na coluna “Preço Unitário” da última medição relativa aos serviços 
prestados pela Sobrado Construção Ltda. (Boletim de Medição 05 - fls. 1360 a 1377 do 
Anexo Técnico de Engenharia VIII). Em relação aos preços unitários dos 33 itens 
analisados, 21 itens apresentaram variação acima do preço de referência, representando 
superfaturamento por sobrepreço de R$ 287.740,17, conforme demonstrado na tabela a 
seguir: 
 



 

 

 
 
Considerando que a planilha orçamentária contratada é de agosto de 2011, utilizamos os 
índices SINAPI do mesmo mês de referência para realizar a comparação. Vale ressaltar, 
ainda, que a CAIXA já havia realizado inspeção nos serviços prestados pela empresa 
contratada e apresentados mediante o Boletim de Medição 01, conforme consta Relatório de 
Análise de Engenharia – RAE (fls. 1383 a 1385 do Anexo Técnico de Engenharia VIII), de 
13/12/2012, e os valores já foram efetivamente pagos. 
 
Ressaltamos que, para os demais contratos utilizados pela Prefeitura para a execução dos 
demais serviços do objeto do Contrato de Repasse (Contrato 568/2013 - Sinalenge Comércio 
e Indústria Ltda. e Contrato 792/2014 - BR Sinalizadora Ltda.), esta CGU-R/GO não 
realizou o comparativo com os preços de referência, tendo em vista a baixa 
representatividade em relação ao valor total repassado e por a CAIXA já ter realizado tal 
comparativo com os itens mais significativos.  
##/Fato## 

 
Manifestação da Unidade Examinada 
 
A CAIXA, mediante o Ofício nº 965/2014/GIGOV/GO, de 04/11/2014, apresentou as 
seguintes justificativas: 
 

Item Descrição Unid Qtd. Preço Un. Total - C Código Abrangência Preço Un. Preço+BDI Total - S

 6.3.1 
ESCORAMENTO DESCONTINUO EM VALAS 
(ESP. 1,80M) M2 16.445,41 19,90 327.263,66 12988

Regional 7,70 9,84 161.883,35 165.380,31

 5.1.6 
ESTABILIZAÇÃO GRANULOMETRICA SEM 
MISTURA - PAVIM. URBANA M3 23.274,70 12,22 284.416,83

72911 Nacional 9,22 11,79 274.335,35 10.081,48

 4.2.13 
COMPACTAÇÃO A 100% DO P.N. - PAV. 
URBANA M3 28.048,84 4,50 126.219,78

9203 Regional 2,91 3,72 104.345,72 21.874,06

 6.7.2 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) M3 891,00 140,42 125.114,22 73894/001 Nacional 73,66 94,17 83.902,75 41.211,47
 6.2.6 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM SOLO MOLE M3 6.658,27 18,74 124.775,98 68421 Regional 12,57 16,07 106.994,99 17.780,99
 4.4.4 e 
6.7.8 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS M3XKM 126.451,64 0,74 93.574,21

9431 Regional 0,48 0,61 77.594,77 15.979,44

 5.3.2 FORNECIMENTO DE RR-1C T 60,03 1.454,13 87.291,42 0508 Nacional 1.220,00 1.559,65      93.625,67            -6.334,25 

 6.5.1 
POÇO DE VISITA P/ REDE D=0,80 M, PARTE 
FIXA C/ 1,00M DE ALTURA UN 33,00 2.640,98 87.152,34 68703/3 Regional 1.999,22 2.555,80      84.341,49            

2.810,85

 6.4.3 
FORNECIMENTO, TRANSPORTE E 
ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00M M 229,00 364,47 83.463,63    68427 Regional 292,33     373,71         85.580,66            -2.117,03 

 6.4.4 
FORNECIMENTO, TRANSPORTE E 
ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20M M 150,00 479,76 71.964,00    68557/1 Regional 365,68     467,49         70.122,80            1.841,20

 6.2.2 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS DE 2,00 A 
4,00M M3 1.689,66 39,72 67.113,30

68417 Regional 26,84 34,31 57.976,05 9.137,25

 4.2.4 DESCARGA E ESPALHAMENTO EM BOTA FORA M3 28.067,70 2,39 67.081,80    74034/001 Nacional 2,28          2,91              81.810,38            -14.728,58 
 6.7.3 GABIÕES (1,00M) M3 169,00 365,54 61.776,26 68698/1 Regional 249,58 319,06 53.921,66 7.854,60

 6.5.2 
ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P. V. PARA REDE 
D = 0,80M M 50,41 1.145,12 57.725,50    68704/3 Regional 784,28     1.002,62      50.542,25            

7.183,25

 4.3.6 e 
6.2.12 TRANSPORTE DE MAT. ESCAV. DE 3ª CAT M3XKM 21.207,10 2,37 50.260,83

9208 Regional 5,50 7,03 149.111,36 -98.850,53 

 4.3.3 
ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 3ª 
CAT. M3 3.841,11 13,04 50.088,07

10788/001 Regional 24,37 31,15 119.668,28 -69.580,20 

 6.2.3 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA M3 7.224,50 6,06 43.780,47 68418 Regional 4,07 5,20 37.589,71 6.190,76
 6.2.10 CARGA DE MATERIAL DE GALERIAS M3 8.774,57 4,84 42.468,92 68442 Regional 3,15 4,03 35.334,84 7.134,08

 4.3.2 
ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 2ª 
CAT. M3 5.872,97 7,15 41.991,74

13384 Regional 7,61 9,73 57.135,92 -15.144,18 

 6.7.1 LASTRO DE BRITA (GAP) M3 450,07 82,47 37.117,27 74164/004 Nacional 84,33 107,81 48.520,91 -11.403,64 
 4.4.3 e 
6.7.7 

TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADO - PAVIM. 
URBANA (DT=5 KM) M3 4.795,29 7,48 35.868,77 10910/001 Regional 5,40          6,90              33.103,61            

2.765,16

 4.2.2 CARGA DE ENTULHOS -PAV URBANA M3 28.067,70 1,26 35.365,30 10783/001 Regional 0,85 1,09 30.499,49 4.865,82
 5.2.1 IMPRIMAÇÃO - PAVIM. URBANA M2 129.683,84 0,27 35.014,64 9541 Regional 0,19 0,24 31.499,69 3.514,95
 5.3.1 PINTURA DE LIGAÇÃO - PAVIM. URBANA M2 120.265,98 0,26 31.269,15 9456 Regional 0,16 0,20 24.599,68 6.669,47

 6.5.7 
CHAMINE PARA POÇO DE VISITA, INCLUSIVE 
TAMPÃO E ANEL UN 28,00 903,05 25.285,40

68429 Regional 525,73 672,09 18.818,61 6.466,79

 6.5.6 
ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P. V. PARA REDE 
D = 1,20M M 13,60 1.788,23 24.319,93    68704/5 Regional 1.262,91 1.614,50      21.957,26            2.362,67

 6.2.4 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM CASCALHO M3 2.939,75 7,58 22.283,31 68419 Regional 5,08 6,49 19.091,54 3.191,77
 4.2.1 LIMPEZA - PAVIM. URBANA M2 144.790,50 0,15 21.718,58    10781/001 Regional 0,13          0,17              24.063,02            -2.344,45 

 6.5.5 
POÇO DE VISITA P/ REDE D=1,20 M, PARTE 
FIXA C/ 1,00M DE ALTURA UN 5,00 4.091,83 20.459,15    68703/5 Regional 3.106,18 3.970,94      19.854,70            604,45

 6.7.5 COLCHÕES RENO (0,30 M) M3 32,40 481,04 15.585,70 68366 Regional 308,42 394,28 12.774,81 2.810,89

 6.2.5 
ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM ROCHA DECOMP. 
OU MATAÇÃO M3 1.199,50 11,83

14.190,09 68420 Regional 7,94 10,15 12.175,52 2.014,57

 6.5.3 
POÇO DE VISITA P/ REDE D=1,00 M, PARTE 
FIXA C/ 1,00M DE ALTURA UN 4,00 3.072,11 12.288,44 68703/4 Regional 2.342,53 2.994,69      11.978,76            

309,68

 6.5.4 
ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P. V. PARA REDE 
D = 1,00M M 4,98 1.275,18 6.350,40      68704/4 Regional 873,43     1.116,59      5.560,63              789,76

Contratada SINAPIMedição 005 Diferença (C - S)



 

 

“Considerando as informações fornecidas na resposta ao item 2. da ordem de serviço 
201411249 acima, esclarecemos que a análise dos preços foi feita somente sobre os itens 
significativos. Desta forma, na lista de itens apresentados no ofício da CGU, fizeram parte 
da análise de preços somente os serviços: 
 
a. Escoramento descontínuo em valas (esp. 1,80 m) 
b. Estabilização granulométrica sem mistura - pavimentação urbana 
c. Compactação a 100% do P.N. - pavimentação urbana 
d. Descarga e espalhamento em bota-fora 
 
Seguem as explicações por item. 
 
a. Escoramento descontínuo em valas (esp. 1,80 m): Conforme esclarecido anteriormente, à 
época da análise, a consulta ao banco nacional do Sinapi precedia a consulta aos bancos 
regionais. Portanto, na análise, foi utilizada pela Caixa a composição 23422/002 do 
referido banco. Com este critério, não foi detectado sobrepreço. 
 
b. Estabilização granulométrica sem mistura - pavimentação urbana: Foi utilizada a 
composição 9548 do banco nacional, por ter descrição igual à utilizada pelo proponente. 
Com este critério, não foi detectado sobrepreço. 
 
c. Compactação a 100% do P.N. - pavimentação urbana: Foi utilizada a composição 41722 
do banco referencial, por ser este o primeiro banco a ser consultado conforme normativos 
da Caixa. Com este critério, não foi detectado sobrepreço. 
 
d. Descarga e espalhamento em bota-fora: Não há sobrepreço. Os demais itens listados no 
oficio da CGU não foram analisados.” 
 
A Prefeitura de Goiânia, mediante o Ofício não numerado, de 12/11/2014, encaminhado a 
esta CGU-R/GO, em 13/11/2014, apresentou as seguintes justificativas: 
 
“No que tange a alegação supra, tem-se a evidenciar que conforme averiguado pela 
própria CGU a Caixa Econômica Federal promoveu a análise da planilha orçamentária 
notificando este Município para justificar as razões de 18 itens estarem acima da mediana 
SINAPI, o que foi de pronto atendido por este ente ocorrendo a adequação quanto a 13 
itens e mantendo o preço de cinco itens. 
 
Tal justificativa obteve o aceite do corpo técnico da Caixa Econômica Federal, logo não há 
qualquer mácula ou irregularidade para se alegar devido a especificidade do caso em 
comento. 
 
Ademais, aplicando-se o preço da tabela SINAPI para todos os serviços constantes no 
Plano de Trabalho do Contrato de Repasse nº 037578462/2011, conforme consta na 
Planilha Anexa nº 4, referente ao período eleito pela CGU conclui-se que se a CEF 
utilizasse os preços unitários da tabela SINAPI tem-se que os mesmos apresentariam um 
resultado final superior na ordem de R$ 2.153.852,87 quando comparado ao valor do 
orçamento previsto e executado. 
 
Portanto, comprova-se que com a utilização do sinapi correto para os serviços executados 
em questão tanto o valor orçado quanto o efetivamente executado geraram uma economia 



 

 

representativa para o erário, afastando-se qualquer alegação de sobrepreço e 
superfaturamento. 
 
Logo, não procede a alegação da CGU de que neste contrato de repasse teria ocorrido um 
prejuízo ao erário de R$ 287.740,17 restando refutada a planilha apresentada pelo corpo 
técnico daquele órgão. 
 
Até porque, há que ser considerado o orçamento do contrato de repasse como um todo, 
considerando que há variações para mais e para menos e não promover o cálculo 
considerando apenas determinados itens de serviços.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Conforme já relatado, esta CGU-R/GO extrapolou a análise realizada por aquele agente 
financeiro, aumentando o quantitativo de itens analisados, de forma a verificar se o disposto 
no art. 127 da Lei 12.309, de 09/08/2010 (LDO 2011), quanto à aceitabilidade dos preços 
máximos, havia sido atendido, verificando, ainda, as alegações da Prefeitura de Aparecida 
de Goiânia quanto à suposta vantagem no aproveitamento da licitação pretérita. Soma-se, 
ainda, o fato de que a determinação contida no art. 127, §4º, da Lei 12.309, de 09/08/2010 
(LDO 2011), quanto à declaração expressa do autor das planilhas orçamentárias de 
compatibilidade dos quantitativos e dos custos com os quantitativos do projeto de 
engenharia e os custos do SINAPI, não havia sido atendida. Reafirma-se, então, que o fito de 
tal trabalho foi complementar a análise realizada pela CAIXA, não questionando, portanto, a 
metodologia (Princípio de Pareto) realizada pelo agente financeiro. 
 
Em suas justificativas, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia encaminha planilha 
orçamentária informando ser o “sinapi correto”, entretanto, na análise realizada por esta 
CGU-R/GO, as composições SINAPI consideradas foram aquelas mencionados nos 
documentos emanados pela equipe técnica da CAIXA e devidamente autuados nos 
processos relativos aos Contratos de Repasse 328.195-88/2010, 334.734-27/2010, 335.937-
05/2010 e 375.384-62/2011, e que deveriam ter sido analisados de forma singular, pois os 
itens são os mesmos, oriundos da mesma licitação. 
 
Das alegações prestadas pela Prefeitura de Aparecida de Goiânia, depreende-se que a análise 
da CAIXA é suficiente e exauri os questionamentos apresentados por este órgão de controle 
interno, entretanto, mesmo sem considerar as limitações de atuação do agente financeiro, 
não há prejuízo quanto à avaliação por parte desta CGU-R/GO. 
 
Ressalta-se, ainda, que, conforme dispõe o inciso III, §5º, art. 127, da Lei 12.309/2010, 
“somente em condições especiais, devidamente justificadas em relatório técnico 
circunstanciado, elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo órgão gestor dos 
recursos ou seu mandatário, poderão os custos unitários do orçamento-base da licitação 
exceder o limite fixado no caput e § 1o deste artigo, sem prejuízo da avaliação dos órgãos 
de controle interno e externo”. Entretanto, as exigências de apresentação de detalhamento, 
no Projeto Básico, das composições de custos unitários e o de encargos sociais e do BDI 
(art. 7º, §2º, inciso II, da Lei 8.666/93 e Súmula/TCU nº 258) e de declaração expressa do 
autor das planilhas orçamentárias de compatibilidade dos quantitativos e dos custos com os 
quantitativos do projeto de engenharia e os custos do SINAPI (art. 127, §4º, da Lei 
12.309/2010) não foram atendidas pela Prefeitura, o que tornou sem conhecimento e 



 

 

consequentemente sem justificativas os itens com custos acima do SINAPI, portanto não há 
o que se falar em “sinapi correto”. 
 
Com relação às alegações da Prefeitura de Aparecida de Goiânia de que “há que ser 
considerado o orçamento do contrato de repasse como um todo”, enfatiza-se que o art. 127 
da Lei 12.309/2010 determina que “o custo global de obras e serviços de engenharia 
contratados e executados com recursos dos orçamentos da União será obtido a partir de 
composições de custos unitários, previstas no projeto, menores ou iguais à mediana de seus 
correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil 
– SINAPI”, portanto não procede a afirmação de que deve ser considerado o contrato de 
repasse como um todo, mas sim os custos unitários que devem ser menores que o 
correspondente ao SINAPI. 
  
Com relação aos itens 4.2.13, 5.1.6 e 6.3.1 não se questiona a metodologia adotada pela 
CAIXA, mas sim a ausência de unidade quando do comparativo com SINAPI, aprovando 
em outros contratos de repasses composições SINAPI em que os custos fossem mais baixos 
que o contrato de repasse em pauta. Releva-se o fato de que os itens de serviço são 
exatamente os mesmos, originários da mesma licitação (Concorrência n° 002/2010, firmado 
entre a Prefeitura de Aparecida de Goiânia e a Sobrado Construções), sendo aproveitada 
para a execução dos Contratos de Repasse 328.195-88/2010, 334.734-27/2010, 335.937-
05/2010 e 375.384-62/2011. 
 
Além disso, o Manual do Ministério das Cidades dispõe, no item 2.1.2.2, que, na análise 
realizada na documentação relativa ao processo licitatório, seja verificada a compatibilidade 
da planilha de preços e dos respectivos serviços descritos pelo vencedor com os preços e 
serviços correspondentes ao orçamento de referência aprovado pela CAIXA. Entretanto, a 
análise ateve-se somente ao extrato de serviços e quantitativos encaminhado pela prefeitura 
para o que seria executado no Contrato de Repasse em pauta, e não no orçamento base da 
planilha orçamentária da proposta vencedora da Concorrência nº 002/2010. Com isso, a 
CAIXA não analisou a planilha orçamentária em sua completude, mas tão somente um 
conjunto limitado de serviços, o que provocou a aleatoriedade na análise realizada pela 
instituição quando do comparativo com o SINAPI. 
 
Portanto, baseando-se no princípio da economicidade e considerando que os itens de serviço 
são exatamente os mesmos, originários de licitação aproveitada para a execução dos 
Contratos de Repasse 328.195-88/2010, 334.734-27/2010, 335.937-05/2010 e 375.384-
62/2011, mantem-se o sobrepreço apontado para os itens 4.3.2, 4.4.2, 4.6.1, 4.7.2 e 4.9.3. 
 
Com relação aos demais itens, mesmo que a metodologia adotada pela CAIXA não tenha 
abarcado os itens menos significativos, as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
estabelecem que, salvo razões devidamente justificadas em relatório técnico circunstanciado, 
não são aceitos preços acima daqueles constantes no SINAPI. Assim, entende-se que 
qualquer percentual de sobrepreço decorrente de extrapolações injustificadas de preços 
acima do SINAPI não deve ser admitido. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Recomenda-se ao Ministério das Cidades instar a CAIXA a glosar o valor 
de R$ 287.740,17, referente ao superfatuamento por sobrepreço verificado na execução do 
Contrato de Repasse 375784-62/2011. 
 



 

 

Recomendação 2: Recomenda-se ao Ministério das Cidades que determine à CAIXA criar 
controles que garantam unidade na análise realizada por aquele agente financeiro, quando do 
comparativo com o SINAPI das planilhas orçamentárias de licitações aproveitadas em vários 
contratos de repasse. 
 
 
2.1.6. Diferença entre medições pagas e as verificadas in loco nas larguras de ruas, 
gerando prejuízo financeiro na ordem de R$ 4.958,05, para uma amostragem de 36% 
do executado no âmbito do Contrato de Repasse nº 0375784-62/2011. 
 
Fato 
 
Durante a verificação in loco foram percorridos os bairros Jardim Riviera, Parque Itatiaia, 
Parque Atalaia e Setor Conde dos Arcos, com foco na verificação da existência dos 
revestimentos asfálticos, meios-fios, galerias de águas pluviais e sinalização vertical e 
horizontal. Foram conferidos 6.807,17 metros de ruas sobre um total de 19.364,30, o que 
resulta em uma amostragem de 35,15%.  

A conferência das obras de pavimentação asfáltica, de galerias de águas pluviais e 
sinalização executadas no âmbito do Contrato de Repasse nº 0375784-62/2011 foi realizada 
pela Equipe de Fiscalização em setembro/2014, com a utilização de trena de  50  metros  e  
aparelho  GPS,  modelo Garmin E-Trex Legend, para as medições realizadas. 

Está demonstrado no quadro a seguir, o comparativo entre o executado, definido nas 
medições, e o verificado e medido in loco:  

Quadro: Comparativo entre as medidas (comprimento e largura) da pavimentação executada 
e medida e as verificadas in loco.   

Bairros Ruas Trecho 
Medido Verificado in loco 

Difer 
(%) Comp 

 (m) 
Larg 
(m) Área Comp 

 (m) 
Larg 
(m) área 

Jardim 
Riviera 

Rua Teotônio 
Vilela Rua Jornal. 

Otoniel Cunha 
até Av Dep. 
Wilmar 
Guimaraes 

1.114,90 6,70 7.469,83 1.089,00 6,70 7.296,30 -2,38 

Rua Carlos 
Alberto 
Wanderley 

1.176,80 6,70 7.884,56 1.169,00 6,70 7.832,30 -0,67 

Rua 
Juscelino 
Kubistchek 

Rua Jornal. 
Otoniel Cunha 
até Av Dickson 
Guimaraes 

230,30 6,70 1.543,01 230,00 6,70 1.541,00 -0,13 

Rua Jornal. 
Otoniel 
Cunha 

Rua Teotônio 
Vilela ate Rua 
Juscelino 
Kubistchek 

159,80 6,70 1.070,66 155,00 6,70 1.038,50 -3,10 

Av Dickson 
Guimaraes 

Rua Teotônio 
Vilela  c/ Bordo 
Rua Carlos 
Alberto 
Wanderley 

85,80 6,40 549,12 77,00 6,40 460,80 -11,43 



 

 

Rua Carlos 
Lacerda 

Bordo Rua 
Teotônio Vilela 
c/ bordo Rua 
Carlos Alberto 
Wanderley 

81,60 6,40 522,24 77,00 6,40 467,20 -5,97 

Total     2.849,20  19.039,42 2.788,00  18.636,10 -2,16 

Parque 
Itatiaia 

Rua Iguatemi Rua Javaí 
(trecho2) até  rua 
Guarani  

737,30 6,70 4.939,91 733,00 6,70 4.817,30 -0,59 

Rua Sapucaia 798,70 6,70 5.351,29 802,00 6,70 5.279,60 0,41 

Rua Javaí 
(trecho 2) 

Rua Iguatemi c/ 
Rua Sapucaia 

89,50 6,70 599,65 86,50 6,70 579,55 -3,47 

 Rua Caraí  76,00 6,70 509,20 65,50 6,70 438,85 -16,03 

rua Abaeté 77,30 6,40 494,72 71,50 6,40 457,60 -8,11 

 rua Guarani 77,80 6,70 521,26 68,50 6,70 458,95 -13,58 

Total     1.856,60  12.416,03 1.827,00  12.219,45 -1,61 

Parque 
Atalaia 

Rua Augusto 
Rios 

Rua Xavier 
Almeida  até  
Rua Americano 
do Brasil 

339,20 6,70 2.272,64 323,00 6,70 2.164,10 -5,02 

  Rua Damiana 
da Cunha 321,20 6,70 2.152,04 311,00 6,70 2.083,70 -3,28 

  
Rua 
Leopoldo 
Kurts 

Rua Moises 
Santana até Rua 
Alice Coutinho 

230,30 6,70 1.543,01 222,00 6,70 1.487,40 -3,74 

  
Rua 
Americano 
do Brasil 

Av. Sr. João 
Dimas até Rua 
Alice Coutinho 

318,70 6,70 2.135,29 322,00 6,70 2.157,40 1,02 

Total     1.209,40  8.102,98   7.892,60 -2,67 

Setor 
Conde dos 

Arcos 

Avenida 
Frutal Rua Triângulo c/ 

Rua Diamantina 

280,30 7,00 1.962,10 278,00 6,70 1.862,60 -5,34 

Rua 
Gramados 261,60 7,00 1.831,20 258,00 6,70 1.728,60 -5,94 

Avenida 
Oeste 

 Rua Diamantina 
c/ rua 26 350,07 10,00 3.500,70 348,00 9,70 3.375,60 -3,71 

Total     891,97  7.294,00 884,00  6.966,80 -4,70 

Total 6.807,17  46.852,43 5.499,00  45.714,95 -2,49 
Fonte: Demonstrativos de Serviços de C.B.U.Q das Medições relativas aos períodos de 01 a 31/08/2012 (3ª medição),  de 
01 a 30/09/2012 (4ª medição) e de 01 a 31/10/2013 (8ª medição) constantes às  folhas 1298 a  1299, 1335 a 1336 e 1665, 
respectivamente, do processo de Engenharia da Caixa, CR 0375784-62/2011 e vistoria in loco 

Diante do exposto no quadro anterior, as diferenças verificadas nas dimensões da 
pavimentação asfáltica encontram-se dentro da margem de erro esperada, considerando a 
precisão e o manuseio dos instrumentos de medição utilizados. Ressalte –se as diferenças 
significativas entre o executado e o medido nos trechos da Av. Dickson Guimaraes no 
Jardim Riviera, de 11,43%, Rua Caraí e Rua Guarani, no Parque Itatiaia, de 16,03% e 
13,58%, respectivamente, em que pese o total da diferença, englobando toda a amostra, de 
apenas 2,49%. 
 
Por outro lado, constatou-se que dos 04 bairros vistoriados, um (Setor Conde dos Arcos) 
apresentou ruas com larguras menores que as larguras das medições apresentadas à Caixa. 
As diferenças observadas devem-se às larguras das sarjetas de concreto contíguas ao 
pavimento asfáltico. As larguras das sarjetas integram a base das vias, mas não o 
revestimento asfáltico das mesmas. Desta maneira, as diferenças de largura decorrentes das 



 

 

sarjetas devem ser deduzidas dos serviços de revestimento asfáltico das medições 
apresentadas à Caixa. Assim, considerando os comprimentos das planilhas de medição e 
pagos pela Caixa e as larguras vistoriadas e medidas in loco, temos para o Setor Conde dos 
Arcos, os quantitativos detalhados no quadro a seguir:  
 
Comparativo entre a área pavimentada detalhada na planilha de medição e paga pela Caixa e 
a medida, vistoriada in loco.  

Bairros Ruas 
Medido Verificado in loco 

Dif (m²) Comp. 
(m) 

Larg 
(m) Área Comp. 

(m) 
Larg 
(m) Área 

Setor 
Conde dos 

Arcos 

Avenida Frutal 280,30 7,00 1.962,10 280,30 6,70 1.878,01 84,09 

Rua Gramados 261,60 7,00 1.831,20 261,60 6,70 1.752,72 78,48 

Avenida Oeste 350,07 10,00 3.500,70 350,07 9,70 3.395,68 105,02 

Total   891,97   7.294,00 891,97   7.026,41 267,59 
Fonte: Demonstrativos de Serviços de C.B.U.Q da 8ª Medição relativa ao período de 01 a 31/10/2013, constante à folha 
1665 do processo de Engenharia da Caixa, CR 0375784-62/2011 e vistoria in loco. 

Assim, conforme demonstram os dois quadros acima, tem-se um percentual de diferença de 
área entre o verificado in loco sobre o medido, tomado por amostragem, no total de 0,57% 
(267,59/46.852,43). Ressalte-se, ainda, o que se segue:  
 
1 – o valor medido e pago no item 5.0 “Pavimentação”, constante na 8ª e última medição foi 
de R$ 4.210.942,57. Esse item engloba os subitens 5.1 “Subleito e base”, 5.2 “Imprimação” 
e 5.3 “Concreto Betuminoso Usinado a Quente”. Para efeito de cálculo do prejuízo da 
pavimentação, em função da diferença na largura da via, retira-se o item 5.1, ficando dessa 
forma o montante de R$ 2.416.206,16, conforme detalhamento no quadro a seguir:  
 
Total do item 5.0 Pavimentação R$ 4.210.942,54 
Subitem 5.1 Sub-leito e base - R$ 1.794.736,64 
Subitens 5.2 e 5.3 Imprimação e Concreto Betuminoso Usinado a Quente R$ 2.416.206,16 
Fonte: 8ª Medição relativa ao período de 01 a 31/10/2013, constante às folhas1658 a 1665 do processo de Engenharia da 
Caixa, CR 0375784-62/2011. 

2 - A área total executada constante na última planilha de medição foi de 130.404,30 m², e, a 
amostra foi no total de  46.852,43 m², resultando em um percentual de 36%.   
 
Isto posto, projetando a amostra de 36% sobre o valor pago nos subitens 5.2 e 5.3 
“Imprimação e Concreto Betuminoso Usinado a Quente”, tem-se o montante de R$ 
869.834,23 (36% de R$ 2.416.206,16). Calculando 0,57% sobre esse valor correspondente à 
amostra, obtêm-se um prejuízo financeiro no montante de R$ 4.958,05 (0,57% de R$ 
869.834,23). 
 



 

 

   
Sarjeta na Av. Oeste Sarjeta na Rua Gramados Sarjeta na Av. Frutal 
 
Não foram verificadas inconsistências quantitativas significantes em relação às galerias 
pluviais e sinalização. 

A conservação da pavimentação asfáltica verificada é satisfatória. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A CAIXA, mediante o Ofício nº 965/2014/GIGOV/GO, de 04/11/2014, informou o que se 
segue:  
 
“Esclarecemos que a vistoria da Caixa é exclusivamente visual e não verifica medidas ou 
quantitativos de itens que exijam algum tipo de equipamento para aferição. A divergência 
encontrada entre os valores medidos e os efetivamente atestados pela CGU deve ser 
esclarecida pelo Município e pela empresa executora da obra. O documento que dá origem 
a aferição da CAIXA (Boletim de Medição) foi apresentado já devidamente atestado e 
assinado pelo Fiscal da obra, o senhor O.M.R. e ART n° 000093672012005655 10”. 
 
A Prefeitura, mediante documento datado de 12/11/2014, justificou o que se segue: 
 

“Conforme consta no próprio relatório, o montante de obras executadas no referido 
contrato de repasse é 130.404,30 m², tratando-se de soma bastante representativa. O que 
merece ser destacado, é que essa administração cumpriu a contratação a contento, em 
conformidade com o projeto e especificações, tudo acompanhado e atestado pela CEF, 
gestora dos recursos. Assim, procedendo-se o comparativo entre o executado e as 
diferenças apontadas, constata-se não serem as mesmas significativas. Contudo, se falhas 
houve, este Município se compromete apurá-las e, por conseguinte, tomará as medidas 
cabíveis”. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
As justificativas apresentadas não elidem as falhas apontadas, motivo pelo qual  mantemos a 
constatação. Ressalte-se que a Prefeitura afirmou, em sua justificativa, que  “cumpriu a 
contratação a contento, em conformidade com o projeto e especificações, tudo 
acompanhado e atestado pela CEF, gestora dos recursos”, todavia, a CAIXA esclareceu 
que “sua vistoria é exclusivamente visual e não verifica medidas ou quantitativos de itens 
que exijam algum tipo de equipamento para aferição”. Assim, a responsabilidade pela boa 
execução das obras em acordo com o previsto e compatível com as medições apresentadas 
para o pagamento é do engenheiro fiscal da prefeitura.  



 

 

 
O fato é que as divergências encontradas são resultantes da medição de larguras de ruas, nas 
quais não foram contabilizadas as sarjetas, gerando uma área a maior que o medido por esta 
CGU, refletindo em serviços pagos e não realizados.  
 
A Prefeitura, em sua justificativa, acrescenta, ainda, que, “procedendo-se o comparativo 
entre o executado e as diferenças apontadas, constata-se não serem as mesmas 
significativas”.  Observa-se, entretanto, que as diferenças apontadas e o prejuízo de R$ 
4.958,05 é apenas sobre a amostragem de 35,15% do total dos comprimentos das ruas 
pavimentadas.   
##/AnaliseControleInterno## 

 
Recomendações: 
Recomendação 1: Recomenda-se ao Ministério das Cidades enviar comunicado à CAIXA e 
Prefeitura Municipal de Aparecida para que sejam apuradas todas as diferenças nas larguras 
das ruas pavimentadas, estendendo a amostra realizada por esta CGU, e que os recursos 
pagos a maior sejam devolvidos ao erário. 
 
 
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. Falhas na conservação das obras executados com recursos do Contrato de 
Repasse nº 0375784-62/2011.  
 
Fato 
 
Durante a verificação in loco foram percorridos os bairros Jardim Riviera, Parque Itatiaia, 
Parque Atalaia e Setor Conde dos Arcos, com foco na verificação da existência dos 
revestimentos asfálticos, meios-fios, galerias de águas pluviais e sinalização vertical e 
horizontal, executados com recursos do Contrato de Repasse nº 0375784-62/2011 . Foram 
conferidos 6.807,17 metros de ruas sobre um total de 19.364,30, o que resulta em uma 
amostragem de 35,15%.  

Durante a verificação e medições, foram observadas as seguintes situações:  

1- Buracos no pavimento e obstrução de sarjeta na Rua Damiana da Cunha, no Parque 
Atalaia; 

2- Existência de erosão e carreamento de materiais por águas pluviais junto ao bueiro,  
na Rua Londres com Av. Deputado Wilmar Guimarães no Setor Jardim Riviera, ;  



 

 

3-  Carreamento de materiais por águas pluviais, com destruição de parte do meio-fio, 
na Rua Alberto Pasqualine no Jardim Riviera. 

Diante das constatações, verifica-se que a Prefeitura não está cumprindo o determinado em 
Contrato de Repasse, na Cláusula 3ª – Das Obrigações, item 3.2 – “Do Contratado”, alínea 
“r”, que diz: “comprometer-se a zelar pelo correto aproveitamento/funcionamento dos bens 
resultantes deste Contrato de Repasse, bem como promover adequadamente sua 
manutenção”.  
 
 

   
Buraco na Rua Damiana da 
Cunha, no Parque Atalaia; 

Erosão na Rua Londres com Av. Deputado Wilmar Guimarães no 
Setor Jardim Riviera 

 
 

  
Obstrução de meio-fio na Rua Alberto Pasqualine no Jardim Riviera 
 
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A CAIXA, mediante o Ofício nº 965/2014/GIGOV/GO, de 04/11/2014, informou o que se 
segue:  
 
“A aferição pela Caixa encerra-se com o ateste físico da obra. A conservação é de 
responsabilidade do Município,  conforme Declaração de Manutenção e Guarda do objeto 
do Contrato de Repasse, anexado à folha 24 do volume I de engenharia”. 
 
A Prefeitura, mediante documento datado de 12/11/2014, justificou o que se segue: 



 

 

 “O Município possui em andamento um processo licitatório para aquisição de material 
para manutenção das obras realizadas. Entretanto, em virtude da grandiosidade da cidade 
e do baixo número de material disponível para manutenção, foi estabelecido um 
cronograma de manutenção por bairros. Assim, os bairros são atendidos de acordo com a 
ordem estabelecida no cronograma. Desta forma, seguindo a ordem do cronograma, ainda 
não se chegaram no Parque Atalaia e no Setor Jardim Riviera, sendo que assim que 
chegarem nos bairros, as manutenções serão realizadas. 
Quanto ao carreamento de materiais por águas pluviais, com destruição de parte do meio-
fio, na Rua Alberto Pasqualine, no Jardim Riviera, notificamos a Secretaria de 
Infraestrutura e Obras para que verifique se houve má execução do serviço ou erro de 
projeto. Caso seja má execução do serviço, a empresa responsável pela obra será 
notificada para refazê-lo de forma satisfatória e, em caso de erro de projeto, será 
necessário elaborar novo projeto que atenda de forma eficaz as peculiaridades do local, 
como questões da drenagem da água das chuvas.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Apesar de a Prefeitura ter informado que está providenciando licitação visando a 
manutenção das obras e que foi estabelecido um cronograma de manutenção por bairros, não 
foram anexados documentos comprobatórios da providência indicada. Quanto ao 
carreamento de materiais por águas pluviais, com destruição de parte do meio-fio, na Rua 
Alberto Pasqualine, no Jardim Riviera, a prefeitura informou que vai tomar as providências 
cabíveis, todavia, não houve comprovação de que as mesmas foram iniciadas. Assim, as 
justificativas apresentadas não elidem as falhas apontadas, motivo pelo qual  mantemos a 
constatação.   
##/AnaliseControleInterno## 

 
2.2.2. Utilização de licitação/contrato "guarda-chuva" (Concorrência 002/2010 - 
Contrato 158/2010) para execução das obras objeto do Contrato de Repasse nº 375384-
62/2011.  
 
Fato 
 
Tendo em vista que o Contrato 158/2010, da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, decorrente 
da Concorrência 002/2010, foi utilizado para a execução das obras objeto dos Contratos de 
Repasse - CR nºs 328195-88/2010, 334734-27, 335937-05 e 375384-62, abordados 
separadamente neste Relatório, optou-se por detalhar esta constatação apenas na parte 
referente ao Relatório 201411249 (CR nº 328195-88/2010), de forma a se evitar repetição na 
apresentação dos fatos. 
 
  
##/Fato## 

2.2.3. Realização da Concorrência nº 02/2010 com previsão orçamentária insuficiente.  
 
Fato 
 
Tendo em vista que o Contrato 158/2010, da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, decorrente 
da Concorrência 002/2010, foi utilizado para a execução das obras objeto dos Contratos de 
Repasse - CR nºs 328195-88/2010, 334734-27, 335937-05 e 375384-62, abordados 
separadamente neste Relatório, optou-se por detalhar esta constatação apenas na parte 



 

 

referente ao Relatório 201411249 (CR nº 328195-88/2010), de forma a se evitar repetição na 
apresentação dos fatos. 
 
  
##/Fato## 

2.2.4. Exigência, no edital da Concorrência nº 02/2010, de capital social mínimo 
concomitante com comprovação de recolhimento de garantia prévia como condição de 
participação.  
 
Fato 
 
Tendo em vista que o Contrato 158/2010, da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, decorrente 
da Concorrência 002/2010, foi utilizado para a execução das obras objeto dos Contratos de 
Repasse - CR nºs 328195-88/2010, 334734-27, 335937-05 e 375384-62, abordados 
separadamente neste Relatório, optou-se por detalhar esta constatação apenas na parte 
referente ao Relatório 201411249 (CR nº 328195-88/2010), de forma a se evitar repetição na 
apresentação dos fatos. 
 
  
##/Fato## 

2.2.5. Exigência indevida, no edital da Concorrência 002/2010, de comprovação de 
recolhimento de garantia antes do julgamento da habilitação do licitante.  
 
Fato 
 
Tendo em vista que o Contrato 158/2010, da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, decorrente 
da Concorrência 002/2010, foi utilizado para a execução das obras objeto dos Contratos de 
Repasse - CR nºs 328195-88/2010, 334734-27, 335937-05 e 375384-62, abordados 
separadamente neste Relatório, optou-se por detalhar esta constatação apenas na parte 
referente ao Relatório 201411249 (CR nº 328195-88/2010), de forma a se evitar repetição na 
apresentação dos fatos. 
 
  
##/Fato## 

2.2.6. Obra licitada e contratada sem o detalhamento da composição do BDI na 
Concorrência 002/2010.  
 
Fato 
 
Tendo em vista que o Contrato 158/2010, da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, decorrente 
da Concorrência 002/2010, foi utilizado para a execução das obras objeto dos Contratos de 
Repasse - CR nºs 328195-88/2010, 334734-27, 335937-05 e 375384-62, abordados 
separadamente neste Relatório, optou-se por detalhar esta constatação apenas na parte 
referente ao Relatório 201411249 (CR nº 328195-88/2010), de forma a se evitar repetição na 
apresentação dos fatos. 
 
  
##/Fato## 

2.2.7. Ausência de parcelamento do objeto na realização da Concorrência 002/2010.  
 
Fato 
 
Tendo em vista que o Contrato 158/2010, da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, decorrente 
da Concorrência 002/2010, foi utilizado para a execução das obras objeto dos Contratos de 



 

 

Repasse - CR nºs 328195-88/2010, 334734-27, 335937-05 e 375384-62, abordados 
separadamente neste Relatório, optou-se por detalhar esta constatação apenas na parte 
referente ao Relatório 201411249 (CR nº 328195-88/2010), de forma a se evitar repetição na 
apresentação dos fatos. 
 
  
##/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, sendo que foi verificada a existência de sobrepreço e utilização, por parte do 
município, de contrato “guarda-chuva”. Além disso, conforme exposto neste Relatório, 
foram verificadas diversas irregularidades relacionadas a desconformidades em relação à 
Lei 8.666/93.  


