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Este Relatório trata dos resultados dos 
exames realizados sobre 8 Ações de Governo 
executadas no município de Santa Rita/PB. 
 

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 08/06/2014 a 14/10/2014.  

Informações sobre indicadores 
socioeconômicos do município 
fiscalizado:  
 
 

Informações Socioeconômicas 
População: 120.310 
Índice de Pobreza: 65,88 
PIB per Capita: 7.781,67 
Eleitores: 78.716 
Área: 727 

 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 
CULTURA 

Cultura: Preservação, Promoção 
e Acesso 

1 1.935.839,44 

TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DA CULTURA 1 1.935.839,44 
MINISTERIO DA 
EDUCACAO 

EDUCACAO BASICA 1 71.521.227,00 
Educação Básica 2 4.553.250,01 

TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DA EDUCACAO 3 76.074.477,01 
MINISTERIO DA 
SAUDE 

Aperfeiçoamento do Sistema 
Único de Saúde (SUS) 

2 13.067.679,57 

TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DA SAUDE 2 13.067.679,57 
MINISTERIO DAS 
CIDADES 

PLANEJAMENTO URBANO 1 5.153.600,00 
Serviços Urbanos de Água e 
Esgoto 

1 5.722.813,31 

TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DAS CIDADES 2 10.876.413,31 
TOTALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 8 101.954.409,33 

 



Os executores dos recursos federais no âmbito municipal foram previamente 
informados sobre os fatos relatados, tendo se manifestado em 27/10/2014, cabendo ao 
Ministério supervisor, nos casos pertinentes, adotar as providências corretivas visando à 
consecução das políticas públicas, bem como à apuração das responsabilidades. 
 
 
        Consolidação de Resultados 
 
 

Durante os trabalhos de fiscalização realizados no Município de Santa Rita/PB, 
constataram-se diversas falhas relativas à aplicação dos recursos federais examinados, 
demonstradas por Ministério e Programa de Governo. Dentre estas, destacam-se, a seguir, as 
de maior relevância quanto aos impactos sobre a efetividade dos Programas/Ações 
executados na esfera local. 

 
No que tange aos recursos federais repassados pelo Ministério da Educação, 

especificamente quanto ao Fundeb, verificou-se a ausência de comprovação de despesas 
com consumo de energia elétrica na ordem de R$ 663.930,02, ausência de comprovação de 
repasse das contribuições previdenciárias patronal e dos funcionários da educação, ao 
instituto de previdência própria do município, perfazendo um montante de R$ 6.325.228,77, 
servidores não localizados nos locais de trabalho informados pela Secretaria Municipal de 
Educação, cujo total da remuneração paga no período examinado somou R$ 7.475.531,12 e 
servidores remunerados com recursos do FUNDEB acumulando, de forma ilícita, cargos 
públicos.  

 
Quanto à Merenda Escolar, foi constatada aquisição de produtos hortifrutigranjeiros 

por valor superior à média praticada no mercado, causando dano ao erário, por 
superfaturamento, no montante de R$ 380.158,88, ausência de merenda escolar no início do 
ano letivo de 2013 e aquisição de produtos perecíveis em prazo e quantidade incompatível 
com a capacidade de armazenamento e distribuição às escolas e creches. 

 
Quanto à construção de 05 quadras escolares nas Escolas Municipais de Ensino 

Fundamental, mediante o Termo de Compromisso PAC nº 201112/2011, verificou-se 
superestimativa das quantidades dos itens de serviços relativos à execução da estrutura de 
cobertura em aço, ocasionando superfaturamento de R$ 211.477,91; execução de estrutura 
de cobertura em aço em desacordo com o projeto estrutural, ocasionando dano ao Erário de 
R$ 355.756,80 e previsões editalícias restritivas à competitividade. 

 
Quanto aos recursos transferidos pelo Ministério da Cultura, especificamente para a 

construção de quadras escolares, constataram-se restrições indevidas à competitividade por 
meio de exigências não previstas na legislação para a participação de empresas e a execução 
da laje de cobertura dos blocos em desacordo com os projetos de estrutura, causando 
prejuízo de R$ 83.005,83. 

 
Por outro lado, no que tange ao Ministério da Saúde, especificamente no que 

concerne à Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta 
Complexidade, constatou-se a ocorrência de pagamento de Autorizações de Internamento 
Hospitalar (AIHs) em duplicidade e de emissão de AIHs para os mesmos pacientes e em 
períodos sobrepostos; forma de cálculo para pagamento do IAC/MAC à Fundação 
Governador Flávio Ribeiro Coutinho em desconformidade com a Portaria MS 3.123/2006, 



gerando um pagamento indevido no montante de R$ 1.629.561,79 e cobrança indevida a 
paciente do SUS por exames de Tomografia Computadorizada realizada por empresa 
contratada pela Prefeitura. 

 
Em relação à construção de Unidades Básicas de Saúde, foram verificadas a 

ocorrência de obras abandonadas; restrições indevidas à competitividade por meio de 
exigências não previstas na legislação para a participação de empresas na Concorrência nº 
100/2012; serviços orçados e contratados em duplicidade e risco de perda do valor investido. 

 
Por fim, quanto aos recursos transferidos pelo Ministério das Cidades, 

especificamente no que tange ao Contrato de Repasse nº 1.003.093-41/2012, com o fito de 
realização de pavimentação e drenagem em diversas ruas do município, foram verificadas 
falhas de projeto, tendo em vista a previsão de construção de calçada para ruas que já 
apresentavam calçadas construídas anteriormente. 
 

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



Ordem de Serviço: 201411309 
Município/UF: Santa Rita/PB 
Órgão: MINISTERIO DA CULTURA 
Instrumento de Transferência: Contrato de Repasse  
Unidade Examinada: SANTA RITA GABINETE PREFEITO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 1.935.839,44 
Prejuízo: R$ 124.932,12 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 15 de setembro de 2014 a 10 de 
outubro de 2014, sobre a aplicação dos recursos do programa 2027 - Cultura: Preservação, 
Promoção e Acesso / 12MG - Implantação de Espaços Integrados de Esporte, Cultura, 
Lazer e Serviços Públicos - Praças dos Esportes e da Cultura, no município de Santa 
Rita/PB. 
 
A ação fiscalizada destina-se a Averiguar a implantação do Centro de Arte e Esporte 
Unificado, objeto do Contrato de Repasse nº 0363.410-26/2012 (Siafi 671804), com 
3.000m² de área, localizado na Rua São Pedro, s/n, Bairro Popular, CEP 58.301-250, no 
Município de Santa Rita/PB, obra inserida no Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC), passando pela licitação, construção até a fruição dos serviços pela população. 

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. Desatualização da data de vigência do contrato de repasse no Siafi. 
 
Fato 
 
Conforme determinado na Ordem de Serviço nº 201411309, foi procedida a fiscalização da 
construção do Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU), com 3.000m² de área a ser 
construída, localizado na Rua São Pedro, s/n, Bairro Popular, CEP 58.301-250, no 
Município de Santa Rita/PB, obra inserida no Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC). 
 
O projeto prevê a construção de vários espaços para serem utilizados pela população local, 
dentre os quais vale a pena citar os seguintes: cine/teatro, biblioteca, telecentro, sala 
multiuso, quadra coberta, área para prática de exercícios e pista de skate. 



 
A referida obra constitui-se no objeto do Contrato de Repasse nº 0363.410-26/2012 
(Siafi 671804), firmado em 28 de fevereiro de 2012, entre a Prefeitura Municipal de Santa 
Rita/PB (CNPJ: 09.159.666/0001-61) e a União Federal, por intermédio do Ministério da 
Cultura, representado pela Caixa Econômica Federal (CAIXA – CNPJ: 00.360.305/0001-
04), no valor de R$ 1.935.839,44, com término de vigência previsto para o dia 28 de maio 
de 2013. 
 
Por meio do Termo Aditivo ao Contrato de Repasse nº 0363.410-26/2012, firmado em 25 de 
abril de 2013 (fls. 143/145 do Volume Principal/CAIXA), ficou definido que a Prefeitura de 
Santa Rita/PB deverá alocar o valor de R$ 76.796,26, a título de contrapartida municipal. 
 
Posteriormente, por meio do Termo Aditivo firmado em 27 de novembro de 2013 (fls. 
185/187 do Volume Principal/CAIXA), o prazo de vigência deste Contrato foi prorrogado 
para o dia 28 de setembro de 2014 e, segundo consultas realizadas no Portal da 
Transparência (www.portaldatransparencia.gov.br) e no Siafi, este prazo permanece 
inalterado, encontrando-se expirado desde aquela data. Destaque-se que, nos volumes do 
Processo Principal do Contrato de Repasse na CAIXA, não foram localizados termos 
aditivos de prorrogação de vigência celebrados em data posterior a 27 de novembro de 2013. 
 
Vale mencionar que, segundo o último Relatório de Acompanhamento de Engenharia 
(RAE), emitido em 18 de agosto de 2014 pela CAIXA, as obras alcançaram o percentual de 
execução de somente 33,86% e, quando da visita desta equipe de fiscalização, estavam em 
execução os serviços de revestimento de alvenarias, piso, assentamento de esquadrias, 
instalações elétricas e hidráulicas, dentre outros. 
 
As fotografias a seguir melhor evidenciam a situação encontrada:  
 
 

  
Foto da placa da obra. Conclusão do revestimento externo. Início da 

instalação das esquadrias de alumínio. 
 



  
Pista de skate em construção Piso a ser construído. 
 

  
Instalações elétricas no piso em execução. Piso e assentamento de esquadrias de madeira. 
    
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício GP nº 156/2014, de 31/10/2014, a Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB 
apresentou em sua resposta a cópia do Termo Aditivo ao Contrato de Repasse nº 00363410-
26/2012, que prorroga a vigência do instrumento para o dia 28/03/2015.  
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Em que pese a existência deste Termo Aditivo, não houve registro da prorrogação de prazo 
do Contrato de Repasse nos sistemas consultados. Dessa forma, a constatação deve ser 
mantida para que a CAIXA seja cientificada da necessidade de providenciar os ajustes. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Recomenda-se que a Secretaria-Executiva do Ministério da Cultura 
providencie a atualização do prazo de vigência do Contrato de Repasse nº 0363410-26/2012 
no Siafi. 
  



2.1.2. Falha no projeto padrão: Peso do aço no orçamento está 1.170,30 kg superior ao 
peso do aço nos quadros de resumo das ferragens dos projetos estruturais, ensejando 
prejuízo da ordem de R$ 8.765,55. 
 
Fato 
 
Ao comparar a planilha orçamentária da licitação com os quadros de resumo das ferragens 
das lajes, das vigas e dos pilares da superestrutura do Centro de Artes e Esportes Unificado 
(CEU), correspondentes respectivamente às pranchas 05/09, 07/09 e 08/09 dos projetos 
estruturais, disponibilizados pelo Ministério da Cultura às Prefeituras participantes do 
programa sob análise por meio de seu sítio eletrônico e, também, nos volumes de engenharia 
do Contrato de Repasse nº 363.410/26-2012, foi constatado que o peso do aço CA-50 com 
diâmetro de 6.3mm a 12.5mm está, no orçamento, 1.170,30 kg superior ao somatório dos 
pesos do aço nos quadros de ferragens dos projetos estruturais, representando uma diferença 
de R$ 8.765,55, conforme demonstrado nas tabelas adiante: 

 
Tabela: Somatório do peso aço da superestrutura do CEU (Pranchas 05/09, 07/09 e 08/09) 

Projeto Folha do 
Processo 

 Peso em kg nos quadros de ferragens (com + 10% de perdas) 
Prancha Ø 3.4 a 6.0mm. Ø 6.3 a 12.5mm. Ø 16.0 a 25.0mm. 

Detalhe das Lajes 262 05/09  -  4.711,40  1.402,80  
Vigas de Cobertura 264 07/09 263,20  1.184,20  206,60  
Detalhe Pilares 265 08/09 391,50  2.504,80   -  
 Somatório do peso do aço (em kg) 654,70  8.400,40  1.609,40  
Fontes: Volume de Engenharia do CR. 0363.410/26-2012 (fls. 262, 264 e 265). Planilha orçamentária da 
Licitação. Projetos obtidos no sítio do Ministério da Cultura (http://pracas.cultura.gov.br). 

 
Tabela: Diferença entre o peso do aço nos quadros de ferragens e no orçamento 

Item Descrição Unid. 
Quantidades orçadas (kg) 
Quadros de ferros 
(c/ 10%) Orçamento Diferença 

5.002.000 Armação (forn., corte, dobra e coloc.) aço 
CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm. kg 654,70 654,70 - 

5.007.000 Armação (forn., corte, dobra e colocação) 
aço CA-50, diam. 6,3 (1/4 ) à 12,5mm(1/2 ) kg 8.400,40 9.570,70  1.170,30 

5.006.000 Armação (forn., corte, dobra e colocação) 
aço CA-50 diam. 16,0 (5/8 ) à 25,0mm (1 ) kg 1.609,40 1.609,40 - 

Diferença total entre os pesos nos quadros de ferragens (com + 10% de perda) e no orçamento 1.170,30 kg 
Preço unitário do item 5.007.000 ( + 23% de BDI) R$ 7,49 
Valor superestimado do item 5.007.000 R$ 8.765,55 
Fontes: Volume de Engenharia do CR. 0363.410/26-2012 (fls. 262, 264 e 265). Planilha orçamentária da 
Licitação. Projetos obtidos no sítio do Ministério da Cultura (http://pracas.cultura.gov.br). 
 
Cabe destacar que os pesos das ferragens dos itens 4.000.000 (Infraestrutura – Vigas 
Baldrames) e 18.000.000 (Pista de Skate) no orçamento corresponderam aos pesos descritos 
nos quadros de ferragens dos projetos estruturais (acrescidos de 10% de perda), conforme 
adiante mostrado: 
 
Tabela: Somatório do peso aço da infraestrutura e Pista de Skate (Pranchas 06/09 e 09/09) 

Projeto Folha do 
Processo Prancha 

Peso em kg 
Ø 3.4 a 6.0mm. Ø 6.3 a 12.5mm. 
Projeto (+10%) Orçamento Projeto (+10%) Orçamento 

Vigas Baldrames 263 06/09 250,80 250,80 1.170,30  1.170,30  
Pista de Skate 266 09/09 47,30  47,30  1.858,40 1.858,40 

http://pracas.cultura.gov.br/
http://pracas.cultura.gov.br/


Projeto Folha do 
Processo Prancha 

Peso em kg 
Ø 3.4 a 6.0mm. Ø 6.3 a 12.5mm. 
Projeto (+10%) Orçamento Projeto (+10%) Orçamento 

Fontes: Volume de Engenharia do CR. 0363.410/26-2012 (fls. 263 e 266). Planilha orçamentária da 
Licitação. Projetos obtidos no sítio do Ministério da Cultura (http://pracas.cultura.gov.br). 

 
Note-se que a diferença constatada para o aço CA-50 na Superestrutura, com Ø de 6.3 a 
12.5mm, corresponde exatamente ao quantitativo em peso previsto deste material para as 
vigas baldrames (1.170,30 kg), indicando que pode ter ocorrido o cômputo em duplicidade 
deste material no item 5.007.000 (Superestrutura), assim como no item 4.012.000 
(Infraestrutura). 
 
Por último, registre-se que os serviços relativos à Infraestrutura e à Superestrutura foram 
totalmente medidos e pagos pela Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB nos quantitativos 
orçados, ou seja, com divergência em relação aos quadros de resumo de ferragens dos 
projetos, restando comprovado o prejuízo no valor correspondente a R$ 8.765,65. 
    
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício GP nº 156/2014, de 31 de outubro de 2014, a Prefeitura Municipal de 
Santa Rita/PB apresentou uma Justificativa Técnica de Engenharia, com a seguinte 
manifestação: 
 

“Foi constatado em auditoria realizada pela Controladoria Geral da União – CGU 
que no referido contrato de nº 0363410-26/2012, na realização do sexto boletim de 
medição enviada para a instituição mandatária (Caixa), houve algumas 
divergências em relação a alguns itens (12.007.000 e 12.008.000, que se refere a 
cobertura do ginásio e os itens 5.006.000, 5.007.000 e 5.010.000 relativo a laje de 
coberta dos blocos, como também, o item 2.003.000 pertinente ao barracão da obra 
em tábua de madeira), no entanto, na inspeção física realizada pelo o engenheiro 
responsável pela fiscalização das obras no município não foi detectado tal 
desconformidade, porém não retira a nossa responsabilidade, todavia, vale ressaltar 
que o fato constatado passou também despercebido por parte da instituição 
mandatária ao realizar a vistoria.[CAIXA] 
 
Assim, venho através desse solicitar de vossa senhoria a compreensão no sentido de 
sanar o problema, haja vista que não houve intenção da administração pública 
burlar a União, prova dos fatos, a regularidade nos pagamentos dos boletins 
anteriores, que foram realizadas em conformidade e respeito a Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF) e sua Lei Complementar nº 101, prezando pela 
transparência, controle e a fiscalização, entretanto, existiu o pagamentos de valores 
a maior, mas que serão retificados no boletim posterior.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Ao analisar as justificativas, verifica-se, em linhas gerais, que o gestor admite as ocorrências 
de pagamento a maior, constatadas pela Equipe de Fiscalização da CGU. 
 
Quanto à possibilidade de retificação desses pagamentos realizados a maior apenas no 
boletim de medição seguinte, não há esta previsão no Contrato de Repasse nº 0363410-
26/2012. Utilizando-se por analogia os itens 8.5.1 e 8.5.2 deste Contrato de Repasse, cabe à 

http://pracas.cultura.gov.br/


CAIXA notificar a Prefeitura para que os valores sejam restituídos em um prazo máximo de 
30 (trinta) dias, devidamente corrigidos, conforme a transcrição seguir: 
 

Contrato de Repasse nº 0363.410-26/2012 
[...] 
8.5.1 – Deverão ser restituídos, ainda, todos os valores transferidos acrescidos de 
juros legais e atualizados monetariamente, a partir da data do recebimento, na 
forma da legislação aplicável aos débitos para a Fazenda Nacional, nos seguintes 
casos: 
a) quando não for executado o objeto pactuado neste Instrumento; 
b) quando não for apresentada, no prazo regulamentar, a respectiva prestação de 
contas parcial ou final; 
c) quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida neste 
Instrumento; 
d) quando houver utilização dos valores resultantes de aplicações financeiras em 
desacordo com o estabelecido no item 8.4.2; 
e) quando houver impugnação de despesas, se realizadas em desacordo com as 
disposições do tempo celebrado. 
 
8.5.2 – O COMPROMISSÁRIO, nas hipóteses previstas nos itens 8.5 e 8.5.1, será 
notificado para que, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento 
da notificação, restitua os valores dos repasses devidamente atualizados conforme 
exigido para a quitação de débitos para com a Fazenda Nacional, com base na 
variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – 
SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da devolução 
dos recursos, acrescido esse montante de 1% (um por cento) no mês de efetivação da 
devolução dos recursos à Conta única do Tesouro Nacional. 

 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Recomenda-se à Secretaria-Executiva do Ministério da Cultura corrigir a 
falha encontrada no peso do aço do orçamento dos Centros de Cultura e Esportes Unificados 
(CEU) disponibilizados no seu sítio na Internet. 
 
Recomendação 2: Recomenda-se à Secretaria-Executiva do Ministério da Cultura verificar 
se situações semelhantes ocorreram em outros municípios com projetos aprovados para 
execução de CEU's e, em caso positivo, comprovar a realização de ajustes nos contratos de 
obras e nas planilhas orçamentárias aprovadas pela CAIXA. 
 
Recomendação 3: Recomenda-se à Secretaria-Executiva do Ministério da Cultura notificar o 
Município de Santa Rita/PB para que seja realizada a glosa dos valores pagos a maior, 
devidamente corrigidos. 
 
  



2.1.3. Falha nos projetos/orçamento. Peso do aço orçado com acréscimo de 10%, 
quando a composição do SINAPI já considera esta perda. Superdimensionamento de 
R$ 9.465,78 no orçamento da obra do CEU de Santa Rita/PB. 
 
Fato 
 
Ao analisar os quadros de resumo das ferragens dos projetos estruturais do Centro de Artes e 
Esportes Unificado (CEU), disponíveis no sítio do Ministério da Cultura e, também, nos 
Volumes de Engenharia do Contrato de Repasse nº 0363410/26-2012, constatou-se que os 
pesos das armações em aço foram acrescidos de 10%, a título de perdas na execução das 
ferragens, conforme exemplo apresentado a seguir: 

 

 
Fonte: Projeto de estrutura das vigas de cobertura (Volume de Engenharia do CR. Nº 0363.410-26/2012, fl. 
264). Quadro de resumo do aço com destaque para o acréscimo de 10%, relativamente a perdas com a execução 
das armaduras. 
 
Contudo, verificou-se que as composições de custos do SINAPI nº 73942/2, nº 74254/1 e 
nº 74254/2, utilizadas como referência na planilha orçamentária, contêm coeficientes que já 
consideram o percentual de 10% a título de perdas de material, conforme adiante 
demonstrado: 
 

 
Fonte: Composição nº 73942/2 do SINAPI (Base Nacional / Analítica). Referência: Julho/2012. Coeficiente do 
aço CA-60 em destaque é de 1,1, correspondente a um acréscimo de 10% (perdas). 
 



 
Fonte: Composição nº 74254/1 do SINAPI (Base Nacional / Analítica). Referência: Julho/2012. Coeficiente do 
aço CA-50 em destaque é de 1,1, correspondente a um acréscimo de 10% (perdas). 
 

 
Fonte: Composição nº 74254/2 do SINAPI (Base Nacional / Analítica). Referência: Julho/2012. Coeficiente do 
aço CA-50 em destaque é de 1,1, correspondente a um acréscimo de 10% (perdas). 
 
De igual modo, verificou-se que as composições de preços apresentadas pela empresa 
SL Construtora Ltda. (CNPJ: 10.663.081/0001-63) utilizaram o mesmo coeficiente para o 
peso do aço, ou seja, com o acréscimo de 10% referente a perdas de material, conforme 
apresentado no quadro a seguir: 
 

 
Fonte: Composição de custos da empresa SL Construtora Ltda. Coeficiente do aço CA-60 em destaque é de 1,1, 
correspondente a um acréscimo de 10% (perdas). Folha 194 da Concorrência nº 106/2012. 
 
Diante deste cenário, constata-se que o acréscimo de 10% ao peso do aço nos quadros de 
resumo de ferros dos projetos de estrutura foi indevido, visto que esse percentual foi 
computado duas vezes, ou seja, no projeto/orçamento e nas composições de custos do 
SINAPI, causando superdimensionamento na obra do CEU, no quantitativo de 1.271,98 kg, 
conforme resumido na tabela adiante: 
 
Tabela: Resumo da diferença entre o peso do aço no orçamento (c/ + 10% de perda) e no projeto 

Orçamento Volume de Engenharia - CAIXA  

Subitem Ø (mm) Peso 
(kg) Prancha Folha 

Peso no quadro 
de ferros (kg) 
(a) 

Peso  
 correto (kg) 
 (b) = (a) ÷ 1,1 

Perda de 10% 
incluída (kg) 
 (c) = (a) – (b) 

5.002.000 3.4 a 6.0 654,70 07/09 264 263,20 239,27 23,93 
08/09 265 391,50 355,90 35,60 

5.006.000  16.0 a 
25.0 1.609,40 07/09 264 206,60 187,81 18,79 

05/09 262 1.402,80 1.275,27 127,53 

5.007.000 6.3 a 12.5 8.400,40 07/09 264 1.184,20 1.076,54 107,66 
05/09 262 4.711,40 4.283,09 428,31 



08/09 265 2.504,80 2.277,09 227,71 
4.003.000 3.4 a 6.0 250,80 06/09 263 250,80 228,00 22,80 
4.012.000 6.3 a 12.5 1.170,30 1.170,30 1.063,90 106,40 
18.003.000 3.4 a 6.0 47,30 09/09 266 47,30 43,00 4,30 
18.008.000 6.3 a 12.5 1.858,40 1.858,40 1.689,45 168,95 
Peso total acrescido indevidamente aos quadros de resumo de ferros (em kg) 1.271,98 
Fontes: Volume de Engenharia do CR. 0363.410/26-2012 (fls. 262 a 266). Planilha orçamentária da 
Licitação. Projetos obtidos no sítio do Ministério da Cultura (http://pracas.cultura.gov.br). 

 
O prejuízo correspondente a esse superdimensionamento pode ser obtido multiplicando-se o 
peso acrescido indevidamente ao orçamento da obra, pelos preços unitários correspondentes 
na proposta da empresa SL Construtora Ltda. (CNPJ: 10.663.081/0001-63), chegando ao 
valor de R$ 9.465,78, conforme demonstrado na tabela adiante: 
 
Tabela: Prejuízo com superdimensionamento do orçamento 

Diâmetro do Aço (Ø em mm) Peso (kg) Preço Unit. (R$) Custo Total (R$) 
3.4 a 6.0  86,63  6,57  569,16  
6.3 a 12.5  1.039,03  6,09  6.327,69  
16.0 a 25.0  146,32  5,46  798,91  
Subtotal do superdimensionamento (sem BDI)  7.695,76  
BDI utilizado pela empresa (23%)  1.770,02  
Prejuízo total com o superdimensionamento  9.465,78  
Fonte: Proposta de preços da empresa SL Construtora Ltda. 

 
Cabe destacar que, na Concorrência nº 106/2012 do Município de Santa Rita/PB, foram 
utilizados como base os projetos de estrutura e o orçamento de referência, disponibilizados 
pelo Ministério da Cultura em seu sítio na Internet, o qual apresenta falhas no que concerne 
ao peso das estruturas em aço. 
 
Sobre a falha no projeto de estrutura, que implicou no superdimensionamento do orçamento 
da obra em Santa Rita/PB, verifica-se o risco de ter se propagado para outros municípios do 
Brasil, considerando que, segundo consulta ao sítio do Ministério da Cultura, existem 351 
Centros de Artes e Esportes Unificado (CEU) em construção, dos quais, 288 seguem o 
modelo padrão de 3.000m². Sendo assim, o prejuízo potencial decorrente desta falha pode 
chegar a mais de R$ 2,5 milhões [R$ 9.465,78 x 288].  
 
É importante citar que, em relação ao CEU de Santa Rita/PB, os valores relativos à 
superestrutura foram totalmente medidos e pagos pelo Município à empresa SL Construtora 
Ltda., o que faz com que o prejuízo, nesse caso, se torne efetivo. 
    
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício GP nº 156/2014, de 31 de outubro de 2014, a Prefeitura Municipal de 
Santa Rita/PB apresentou uma Justificativa Técnica de Engenharia, com a seguinte 
manifestação: 
 

“Foi constatado em auditoria realizada pela Controladoria Geral da União – CGU 
que no referido contrato de nº 0363410-26/2012, na realização do sexto boletim de 
medição enviada para a instituição mandatária (Caixa), houve algumas 
divergências em relação a alguns itens (12.007.000 e 12.008.000, que se refere a 
cobertura do ginásio e os itens 5.006.000, 5.007.000 e 5.010.000 relativo a laje de 
coberta dos blocos, como também, o item 2.003.000 pertinente ao barracão da obra 
em tábua de madeira), no entanto, na inspeção física realizada pelo o engenheiro 

http://pracas.cultura.gov.br/


responsável pela fiscalização das obras no município não foi detectado tal 
desconformidade, porém não retira a nossa responsabilidade, todavia, vale ressaltar 
que o fato constatado passou também despercebido por parte da instituição 
mandatária ao realizar a vistoria.[CAIXA] 
 
Assim, venho através desse solicitar de vossa senhoria a compreensão no sentido de 
sanar o problema, haja vista que não houve intenção da administração pública 
burlar a União, prova dos fatos, a regularidade nos pagamentos dos boletins 
anteriores, que foram realizadas em conformidade e respeito a Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF) e sua Lei Complementar nº 101, prezando pela 
transparência, controle e a fiscalização, entretanto, existiu o pagamentos de valores 
a maior, mas que serão retificados no boletim posterior.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Ao analisar as justificativas, verifica-se, em linhas gerais, que o gestor admite as ocorrências 
de pagamento a maior, constatadas pela Equipe de Fiscalização da CGU. 
 
Quanto à possibilidade de retificação desses pagamentos realizados a maior apenas no 
boletim de medição seguinte, não há esta previsão no Contrato de Repasse nº 0363410-
26/2012. Utilizando-se por analogia os itens 8.5.1 e 8.5.2 deste Contrato de Repasse, cabe à 
CAIXA notificar a Prefeitura para que os valores sejam restituídos em um prazo máximo de 
30 (trinta) dias, devidamente corrigidos, conforme a transcrição seguir: 
 

Contrato de Repasse nº 0363.410-26/2012 
[...] 
“8.5.1 – Deverão ser restituídos, ainda, todos os valores transferidos acrescidos de 
juros legais e atualizados monetariamente, a partir da data do recebimento, na 
forma da legislação aplicável aos débitos para a Fazenda Nacional, nos seguintes 
casos: 
a) quando não for executado o objeto pactuado neste Instrumento; 
b) quando não for apresentada, no prazo regulamentar, a respectiva prestação de 
contas parcial ou final; 
c) quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida neste 
Instrumento; 
d) quando houver utilização dos valores resultantes de aplicações financeiras em 
desacordo com o estabelecido no item 8.4.2; 
e) quando houver impugnação de despesas, se realizadas em desacordo com as 
disposições do tempo celebrado. 
 
8.5.2 – O COMPROMISSÁRIO, nas hipóteses previstas nos itens 8.5 e 8.5.1, será 
notificado para que, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento 
da notificação, restitua os valores dos repasses devidamente atualizados conforme 
exigido para a quitação de débitos para com a Fazenda Nacional, com base na 
variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – 
SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da devolução 
dos recursos, acrescido esse montante de 1% (um por cento) no mês de efetivação da 
devolução dos recursos à Conta única do Tesouro Nacional.” 
 
 

  
##/AnaliseControleInterno## 



Recomendações: 
Recomendação 1: Recomenda-se à Secretaria-Executiva do Ministério da Cultura corrigir a 
falha encontrada no peso do aço do orçamento dos Centros de Cultura e Esportes Unificados 
(CEU) disponibilizados no seu sítio na Internet. 
 
Recomendação 2: Recomenda-se à Secretaria-Executiva do Ministério da Cultura, por 
intermédio da Caixa Econômica Federal, verificar se situações semelhantes ocorreram em 
outros municípios com projetos aprovados para execução de CEU's e, em caso positivo, 
comprovar a realização de ajustes nos contratos de obras e nas planilhas orçamentárias 
aprovadas pela CAIXA. 
 
Recomendação 3: Recomenda-se à Secretaria-Executiva do Ministério da Cultura notificar o 
Município de Santa Rita/PB para que haja a glosa dos valores pagos a maior, devidamente 
corrigidos. 
 
 
2.1.4. Pagamento antecipado da cobertura de quadra, no montante de R$ 21.536,36. 
 
Fato 
 
A inspeção “in loco” ao Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) foi realizada nos dias 
25 de setembro e 09 de outubro de 2014, com o acompanhamento do Engenheiro do 
Município de Santa Rita/PB responsável pela fiscalização das obras (Crea 160292900-
9/PB). Durante a inspeção, constatou-se que a cobertura da praça de eventos do CEU não 
havia sido iniciada, conforme fotografias adiante: 
 

  
Foto do tapume do canteiro e da placa da obra. Foto da quadra em construção, sem cobertura. 
  
Em análise ao último Boletim de Medição disponibilizado (BM 06, no valor de 
R$ 125.922,83), relativo ao período de 22/05/2014 a 02/07/2014, comparando-o com a 
situação verificada “in loco”, constatou-se que houve o atesto irregular dos serviços 
relativos à cobertura metálica da praça de eventos, no montante de R$ 21.536,36, conforme 
resumo apresentado na tabela a seguir: 
 
Tabela: Serviços atestados irregularmente - CEU 
Item Descrição Unid. Quant. Unit. (R$) Total (R$) 

12.007.000 Cumeeira p/ telha galvanizada trapezoidal 
0,5mm ml 24,30 13,28 322,70 

12.008.000 Cobertura c/ telha chapa galv. trap. 0.5mm 
pré pintada na cor azul c/ acessórios m² 410,67 41,85 17.186,54 



Subtotal (R$) 17.509,24 
Acréscimo de BDI (23%) 4.027,12 
Valor total dos serviços atestados antecipadamente 21.536,36 
Fontes: Boletim de Medição nº 06. Relação de comprovantes de pagamentos – OGU, disponibilizada pela 
Prefeitura (fl. 374). 
 
É importante mencionar que o Engenheiro responsável pela fiscalização das obras no 
município de Santa Rita/PB foi cientificado, por ocasião da inspeção, da necessidade de 
restituição dos valores pagos antecipadamente à conta do Contrato de Repasse, devidamente 
corrigidos na forma do art. 6º, § 1º, da Lei nº 11.578, de 26 de novembro de 2007. 
 
Destaque-se que tal falha não foi detectada por ocasião da inspeção física realizada pela 
CAIXA em 1º de agosto de 2014, visto que não houve indicação de retenção de valores no 
Relatório de Acompanhamento de Engenharia (RAE – fls. 347/349 do volume principal) e, 
também, considerando que o item 4.2 do RAE afirma que o Boletim de Medição 06 
expressaria a “realidade das obras/serviços executados”, o que não ocorreu. 
   
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício GP nº 156/2014, de 31 de outubro de 2014, a Prefeitura Municipal de 
Santa Rita/PB apresentou uma Justificativa Técnica de Engenharia, com a seguinte 
manifestação: 
 

“Foi constatado em auditoria realizada pela Controladoria Geral da União – CGU 
que no referido contrato de nº 0363410-26/2012, na realização do sexto boletim de 
medição enviada para a instituição mandatária (Caixa), houve algumas 
divergências em relação a alguns itens (12.007.000 e 12.008.000, que se refere a 
cobertura do ginásio e os itens 5.006.000, 5.007.000 e 5.010.000 relativo a laje de 
coberta dos blocos, como também, o item 2.003.000 pertinente ao barracão da obra 
em tábua de madeira), no entanto, na inspeção física realizada pelo o engenheiro 
responsável pela fiscalização das obras no município não foi detectado tal 
desconformidade, porém não retira a nossa responsabilidade, todavia, vale ressaltar 
que o fato constatado passou também despercebido por parte da instituição 
mandatária ao realizar a vistoria.[CAIXA] 
 
Assim, venho através desse solicitar de vossa senhoria a compreensão no sentido de 
sanar o problema, haja vista que não houve intenção da administração pública 
burlar a União, prova dos fatos, a regularidade nos pagamentos dos boletins 
anteriores, que foram realizadas em conformidade e respeito a Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF) e sua Lei Complementar nº 101, prezando pela 
transparência, controle e a fiscalização, entretanto, existiu o pagamentos de valores 
a maior, mas que serão retificados no boletim posterior.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Ao analisar as justificativas, verifica-se, em linhas gerais, que o gestor admite as ocorrências 
de pagamento a maior, constatadas pela Equipe de Fiscalização da CGU. 
 
Quanto à possibilidade de retificação desses pagamentos realizados a maior apenas no 
boletim de medição seguinte, não há esta previsão no Contrato de Repasse nº 0363410-
26/2012. Utilizando-se por analogia os itens 8.5.1 e 8.5.2 deste Contrato de Repasse, cabe à 



CAIXA notificar a Prefeitura para que os valores sejam restituídos em um prazo máximo de 
30 (trinta) dias, devidamente corrigidos, conforme a transcrição seguir: 
 

Contrato de Repasse nº 0363.410-26/2012 
[...] 
“8.5.1 – Deverão ser restituídos, ainda, todos os valores transferidos acrescidos de 
juros legais e atualizados monetariamente, a partir da data do recebimento, na 
forma da legislação aplicável aos débitos para a Fazenda Nacional, nos seguintes 
casos: 
a) quando não for executado o objeto pactuado neste Instrumento; 
b) quando não for apresentada, no prazo regulamentar, a respectiva prestação de 
contas parcial ou final; 
c) quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida neste 
Instrumento; 
d) quando houver utilização dos valores resultantes de aplicações financeiras em 
desacordo com o estabelecido no item 8.4.2; 
e) quando houver impugnação de despesas, se realizadas em desacordo com as 
disposições do tempo celebrado. 
 
8.5.2 – O COMPROMISSÁRIO, nas hipóteses previstas nos itens 8.5 e 8.5.1, será 
notificado para que, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento 
da notificação, restitua os valores dos repasses devidamente atualizados conforme 
exigido para a quitação de débitos para com a Fazenda Nacional, com base na 
variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – 
SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da devolução 
dos recursos, acrescido esse montante de 1% (um por cento) no mês de efetivação da 
devolução dos recursos à Conta única do Tesouro Nacional.” 

 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Recomenda-se que a Secretaria-Executiva do Ministério da Cultura, por 
intermédio da Caixa Econômica Federal, notifique o Município de Santa Rita/PB para que 
seja realizada a glosa dos valores pagos pela cobertura da quadra, devidamente corrigidos, 
até que esse serviço seja efetivamente prestado, conforme o  avanço do percentual de 
execução da obra. 
 
 
2.1.5. Execução da laje de cobertura dos blocos em desacordo com os projetos de 
estrutura, causando prejuízo de R$ 83.005,83. 
 
Fato 
 
Segundo os projetos disponibilizados, anexados aos volumes de engenharia do Contrato de 
Repasse nº 0363.410-26/2012, a cobertura dos blocos edificados do Centro de Artes e 
Esportes Unificado (CEU) foi prevista para ser executada em laje nervurada de concreto 
armado, com blocos de EPS (isopor) 40 x 40 cm, com a altura da laje variando de 14cm a 
25cm, conforme imagens parciais dos projetos de estrutura, reproduzidas adiante: 
 



 
Detalhe das lajes da cobertura. Fl. 261 do volume de engenharia do CR. 0363.410-26/2012. Prancha 
04/09. EPS distribuído de maneira a formar cruzamentos de amarração, com malha de aço variando de 
12.5 a 16mm. 

 

 
Detalhe dos ferros positivos da laje LT3. Utilização de aço com diâmetro variando de 12.5 a 16mm. 

 
 
 



 
Detalhe das lajes da cobertura (projeção). Fl. 261 do volume de engenharia do CR. 0363.410-26/2012. 
Prancha 04/09. 

 

 
Forma da cobertura. Fl. 260 do volume de engenharia do CR. 0363.410-26/2012. Prancha 03/09. 
Altura da laje variando de 14 a 25cm. Altura do EPS variando de 10 a 20cm e capa de recobrimento do 
concreto variando de 4 a 5 cm. 

 
Porém, durante a visita às obras do Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU), constatou-
se que, divergindo do projeto estrutural, a cobertura foi executada em laje pré-moldada com 
altura de cerca de 11 cm (7cm do trilho + 4 cm de recobrimento), com trilhos pré-moldados 
de concreto, utilizando aço com diâmetro inferior ao previsto no orçamento, além da 
utilização de EPS de 7cm para enchimento, espessura essa também inferior à projetada, 
conforme evidenciam as fotos a seguir: 
 



  
Foto da laje pré-moldada. Detalhe do encontro dos trilhos. 
 

  
EPS utilizado na laje com espessura de 7 cm. EPS soltando da laje.  
 

 
 

Foto do trilho utilizado na laje da cobertura, ainda 
disponível no canteiro de obras. 

Detalhe da foto anterior, mostrando o diâmetro do aço 
com aproximadamente ≈ 3.4mm (ferros positivos) 

 



 

 

Foto do trilho utilizado na laje da cobertura, 
Altura aproximada de 7.0cm. 

Foto mostrando o diâmetro dos ferros negativos do trilho com 
aproximadamente ≈ 5.0mm. 

 
Ainda durante a inspeção física, o Engenheiro da Prefeitura de Santa Rita/PB, responsável 
pela fiscalização das obras, ao ser questionado sobre a mudança nas especificações da laje 
da cobertura, informou que teria havido formalização de um termo de aditamento ao 
contrato de obras e estas alterações foram aprovadas pela CAIXA. No entanto, não foram 
disponibilizados os documentos que comprovassem essa informação, tais como:  

a) Planilha de custos compatível com os serviços efetivamente executados, ou seja, constando 
alteração do serviço para laje pré-moldada, substituindo a laje projetada; 

b) Termo de Aditamento de Contrato, especificando essa alteração, bem como a respectiva 
publicação no Diário Oficial da União; 

c) Documento de aprovação das alterações pela CAIXA; e 
d) Planilha com a correspondente redução do valor contratual. 

 
Em contrassenso a essa informação, verificou-se que o último Boletim de Medição (BM 06) 
não contém adequações na planilha de custos relativamente à laje em concreto da cobertura. 
Cabe citar que estes serviços foram atestados pelo Engenheiro Fiscal da Prefeitura de Santa 
Rita/PB e sofreram inspeção posterior da CAIXA, tendo sido aprovados pelo órgão 
interveniente, apesar de a execução ter divergido dos projetos e da planilha de custos da 
obra.  
 
Por meio de levantamento realizado nos projetos e na planilha de custos, verificou-se o valor 
total de serviços atestados e pagos, relacionados à laje de cobertura, correspondem a 
R$ 136.858,36, cujos itens estão discriminados na planilha a seguir: 
 
Tabela: Valor dos serviços referentes à laje de cobertura 

Subitem Serviço Unid. Quant. Unit. (R$) Total (R$) 

5.003.000 Concreto estrutural FCK=25MPA, virado 
em betoneira na obra, sem lançamento m³  72,14   300,33   21.665,81  

5.004.000 Forma Madeira comp. resinada 12 mm p/ 
estrutura montagem/escoramento/desforma m²  573,22   55,36   31.733,46  

5.005.000 Lançamento manual de concreto em m³  72,14   90,95   6.561,13  



estruturas, incluindo vibração 

5.006.000 Armação (fornecimento, corte, dobra e 
colocação) Aço Ø 16.0 a 25.0mm kg  1.402,80   5,46   7.659,29  

5.007.000 Armação (fornecimento, corte, dobra e 
colocação) Aço Ø 6.3 a 12.5mm kg  4.711,40   6,09   28.692,43  

5.010.000 EPS – Isopor m³  58,39   256,12   14.954,85  
Valor pago pelos serviços (sem BDI) 111.266,96 
Acréscimo do BDI (23%) 25.591,40 
Valor total pago pelos serviços (com BDI) 136.858,36 
Fonte: Projetos de estrutura e planilha de custos da empresa SL Construtora Ltda. 

 
Para estimar o valor devido com a laje pré-moldada da cobertura dos blocos edificados, 
executada pela empresa SL Construtora Ltda., foram pesquisadas composições de custos no 
SINAPI com características compatíveis ao serviço efetivamente realizado.  
 
Na consulta realizada no SINAPI, o serviço com maior semelhança encontrado se refere à 
composição nº 74701 (Laje treliçada p/forro, sobrecarga 100kg/m2, vãos até 6,00m, 
e=16cm2, c/ EPS, c/escoramento, reaproveitamento3x), com preço unitário de R$ 55,61. 
Esta composição se refere ao mês de julho/2012 (SINAPI Base Nacional). 
 
Com o propósito de encontrar uma referência de preço mais aproximada do serviço 
executado, foi realizada consulta ao Sistema de Orçamento de Obras de Sergipe (ORSE), 
disponível na Internet, com base nas informações obtidas na inspeção in loco, quais sejam: 
a) os trilhos utilizados na laje pré-moldada tinham a altura aproximada de 7cm; b) no 
enchimento foi utilizado EPS com altura de 7 cm; c) o capeamento da laje foi de 4 cm, 
segundo informado. 
 
Verificou-se que a composição nº 07393/ORSE, disponível no Sistema de Orçamento de 
Obras de Sergipe, atende a esses critérios disponíveis, cujo custo unitário orçado por área de 
laje executada é de R$ 76,38/m² (Referência julho/2012). Considerando o preço de 
referência da composição nº 07393/ORSE, o custo encontrado para execução da laje da 
cobertura do CEU de Santa Rita/PB foi de R$ 53.852,53, conforme demonstrado na tabela a 
seguir:  
 
Tabela: Custo de execução da laje pré-moldada 

Subitem Serviço Unid. Quant. (m²) Unit. (R$) Total (R$) 

Composição 
 
07393/ORSE 

Laje pré-fabricada treliçada para piso ou 
cobertura, intereixo 38 cm, h=12cm, el. 
enchimento em EPS h=8cm, inclusive 
escoramento em madeira e capeamento 
4cm. 

m²  573,22  76,38   43.782,54  

Acréscimo do BDI (23%)  10.069,99  
Custo da Laje com BDI  53.852,53  
Fonte: Sistema de Orçamento de Obras de Sergipe (ORSE), disponível na Internet. 

 
Portanto, em razão de o serviço efetivamente executado na cobertura da laje possuir custo 
inferior ao serviço medido e pago à empresa SL Construtora Ltda. constatou-se um prejuízo 
de R$ 83.005,83, conforme mostrado na tabela adiante: 
 
Tabela: Prejuízo com a execução da laje da cobertura 

Descrição Total (R$) 
Valor dos serviços medidos, atestados e pagos 136.858,36 
Custo dos serviços executados (laje pré-moldada) 53.852,53 
Prejuízo total com a execução das lajes da cobertura 83.005,83 
Fonte: Comparação de custos realizada pela equipe de fiscalização, baseada nas tabelas anteriores. 



  ##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício GP nº 156/2014, de 31 de outubro de 2014, a Prefeitura Municipal de 
Santa Rita/PB apresentou uma Justificativa Técnica de Engenharia, com a seguinte 
manifestação: 
 

“Foi constatado em auditoria realizada pela Controladoria Geral da União – CGU 
que no referido contrato de nº 0363410-26/2012, na realização do sexto boletim de 
medição enviada para a instituição mandatária (Caixa), houve algumas 
divergências em relação a alguns itens (12.007.000 e 12.008.000, que se refere a 
cobertura do ginásio e os itens 5.006.000, 5.007.000 e 5.010.000 relativo a laje de 
coberta dos blocos, como também, o item 2.003.000 pertinente ao barracão da obra 
em tábua de madeira), no entanto, na inspeção física realizada pelo o engenheiro 
responsável pela fiscalização das obras no município não foi detectado tal 
desconformidade, porém não retira a nossa responsabilidade, todavia, vale ressaltar 
que o fato constatado passou também despercebido por parte da instituição 
mandatária ao realizar a vistoria.[CAIXA] 
 
Assim, venho através desse solicitar de vossa senhoria a compreensão no sentido de 
sanar o problema, haja vista que não houve intenção da administração pública 
burlar a União, prova dos fatos, a regularidade nos pagamentos dos boletins 
anteriores, que foram realizadas em conformidade e respeito a Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF) e sua Lei Complementar nº 101, prezando pela 
transparência, controle e a fiscalização, entretanto, existiu o pagamentos de valores 
a maior, mas que serão retificados no boletim posterior.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Ao analisar as justificativas, verifica-se, em linhas gerais, que o gestor admite as ocorrências 
de pagamento a maior, constatadas pela Equipe de Fiscalização da CGU. 
 
Quanto à possibilidade de retificação desses pagamentos realizados a maior apenas no 
boletim de medição seguinte, não há esta previsão no Contrato de Repasse nº 0363410-
26/2012. Utilizando-se por analogia os itens 8.5.1 e 8.5.2 deste Contrato de Repasse, cabe à 
CAIXA notificar a Prefeitura para que os valores sejam restituídos em um prazo máximo de 
30 (trinta) dias, devidamente corrigidos, conforme a transcrição seguir: 
 

Contrato de Repasse nº 0363.410-26/2012 
[...] 
“8.5.1 – Deverão ser restituídos, ainda, todos os valores transferidos acrescidos de 
juros legais e atualizados monetariamente, a partir da data do recebimento, na 
forma da legislação aplicável aos débitos para a Fazenda Nacional, nos seguintes 
casos: 
a) quando não for executado o objeto pactuado neste Instrumento; 
b) quando não for apresentada, no prazo regulamentar, a respectiva prestação de 
contas parcial ou final; 
c) quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida neste 
Instrumento; 
d) quando houver utilização dos valores resultantes de aplicações financeiras em 
desacordo com o estabelecido no item 8.4.2; 



e) quando houver impugnação de despesas, se realizadas em desacordo com as 
disposições do tempo celebrado. 
 
8.5.2 – O COMPROMISSÁRIO, nas hipóteses previstas nos itens 8.5 e 8.5.1, será 
notificado para que, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento 
da notificação, restitua os valores dos repasses devidamente atualizados conforme 
exigido para a quitação de débitos para com a Fazenda Nacional, com base na 
variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – 
SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da devolução 
dos recursos, acrescido esse montante de 1% (um por cento) no mês de efetivação da 
devolução dos recursos à Conta única do Tesouro Nacional.” 

 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Recomenda-se à Secretaria-Executiva do Ministério da Cultura notificar o 
Município de Santa Rita/PB para que haja a glosa dos valores pagos a maior, devidamente 
corrigidos. 
 
Recomendação 2: Recomenda-se à Secretaria-Executiva do Ministério da Cultura, por meio 
da Caixa Econômica Federal: a) avaliar a segurança da construção em razão da alteração da 
laja; e b) avaliar a adequação dessa laje à utilização do espaço, de modo a concluir e 
comprovar se há a necessidade de realização de correções estruturais. 
 
 
2.1.6. Execução de item de serviço a menor que o previsto em planilha (barracão de 
obra), causando pagamento indevido no valor de R$ 2.158,60. 
 
Fato 
 
Verificou-se que o subitem de serviço 2.003.000 (Barracão de obra em tábuas de madeira 
com banheiro, cobertura em fibrocimento 4mm, incluso instalações hidro-sanitárias e 
elétricas) foi executado com dimensão inferior à área prevista no orçamento (50 m²). Na 
inspeção “in loco” ao Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU), foi realizada medição 
deste serviço, tendo sido encontrando uma área de 36,48m² (6,04 m X 6,04m). 
 
Considerando o preço do serviço na Planilha de Custos da empresa SL Construtora Ltda., 
acrescido do BDI de 23%, constatou-se que houve um pagamento indevido a maior, no 
montante de R$ 2.158,60, calculado conforme a seguinte equação: 
[50,00m² - 36,48m²] x [R$ 129,82/m² x 1,23] 
    
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício GP nº 156/2014, de 31 de outubro de 2014, a Prefeitura Municipal de 
Santa Rita/PB apresentou uma Justificativa Técnica de Engenharia, com a seguinte 
manifestação: 
 

“Foi constatado em auditoria realizada pela Controladoria Geral da União – CGU 
que no referido contrato de nº 0363410-26/2012, na realização do sexto boletim de 
medição enviada para a instituição mandatária (Caixa), houve algumas 
divergências em relação a alguns itens (12.007.000 e 12.008.000, que se refere a 
cobertura do ginásio e os itens 5.006.000, 5.007.000 e 5.010.000 relativo a laje de 



coberta dos blocos, como também, o item 2.003.000 pertinente ao barracão da obra 
em tábua de madeira), no entanto, na inspeção física realizada pelo o engenheiro 
responsável pela fiscalização das obras no município não foi detectado tal 
desconformidade, porém não retira a nossa responsabilidade, todavia, vale ressaltar 
que o fato constatado passou também despercebido por parte da instituição 
mandatária ao realizar a vistoria.[CAIXA] 
 
Assim, venho através desse solicitar de vossa senhoria a compreensão no sentido de 
sanar o problema, haja vista que não houve intenção da administração pública 
burlar a União, prova dos fatos, a regularidade nos pagamentos dos boletins 
anteriores, que foram realizadas em conformidade e respeito a Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF) e sua Lei Complementar nº 101, prezando pela 
transparência, controle e a fiscalização, entretanto, existiu o pagamentos de valores 
a maior, mas que serão retificados no boletim posterior.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Ao analisar as justificativas, verifica-se, em linhas gerais, que o gestor admite as ocorrências 
de pagamento a maior, constatadas pela Equipe de Fiscalização da CGU. 
 
Quanto à possibilidade de retificação desses pagamentos realizados a maior apenas no 
boletim de medição seguinte, não há esta previsão no Contrato de Repasse nº 0363410-
26/2012. Utilizando-se por analogia os itens 8.5.1 e 8.5.2 deste Contrato de Repasse, cabe à 
CAIXA notificar a Prefeitura para que os valores sejam restituídos em um prazo máximo de 
30 (trinta) dias, devidamente corrigidos, conforme a transcrição seguir: 
 

Contrato de Repasse nº 0363.410-26/2012 
[...] 
“8.5.1 – Deverão ser restituídos, ainda, todos os valores transferidos acrescidos de 
juros legais e atualizados monetariamente, a partir da data do recebimento, na 
forma da legislação aplicável aos débitos para a Fazenda Nacional, nos seguintes 
casos: 
a) quando não for executado o objeto pactuado neste Instrumento; 
b) quando não for apresentada, no prazo regulamentar, a respectiva prestação de 
contas parcial ou final; 
c) quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida neste 
Instrumento; 
d) quando houver utilização dos valores resultantes de aplicações financeiras em 
desacordo com o estabelecido no item 8.4.2; 
e) quando houver impugnação de despesas, se realizadas em desacordo com as 
disposições do tempo celebrado. 
 
8.5.2 – O COMPROMISSÁRIO, nas hipóteses previstas nos itens 8.5 e 8.5.1, será 
notificado para que, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento 
da notificação, restitua os valores dos repasses devidamente atualizados conforme 
exigido para a quitação de débitos para com a Fazenda Nacional, com base na 
variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – 
SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da devolução 
dos recursos, acrescido esse montante de 1% (um por cento) no mês de efetivação da 
devolução dos recursos à Conta única do Tesouro Nacional.” 

 



  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Recomenda-se à Secretaria-Executiva do Ministério da Cultura notificar o 
Município de Santa Rita/PB para que haja a glosa dos valores pagos a maior, devidamente 
corrigidos. 
 
 
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. Documentos e informações solicitados para análise da equipe de fiscalização não 
foram disponibilizados. 
 
Fato 
 
Em que pese a Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB ter sido requisitada por meio da 
Solicitação de Fiscalização n°. 201411309/001, de 10 de setembro de 2014, reiterada por 
meio da Solicitação de Fiscalização nº 201411493-002, de 16 de setembro de 2014, não 
foram disponibilizados os seguintes documentos do Centro de Artes e Esportes Unificado 
(CEU): 
 
1.3. Processo de gestão do contrato de obras: 

1.3.2.  Aditivos contratuais (aprovação pela assessoria jurídica, planilha de 
adequação dos serviços e publicação no Diário Oficial da União); 

1.3.3.  Documento de designação do fiscal do contrato; 
1.3.5.  Inscrição da obra no INSS (CEI); 
1.3.6.  Diário de obras; 
1.3.9.  Fotografias demonstrando as fases de execução da obra. 

 
1.4. Processos de pagamento: 

 
Relativos ao Boletim de Medição nº 06: 
1.4.1.  Nota de empenho; 
1.4.4.  Ordens bancárias/comprovantes de transferência, recibos e cópias de chegues; 
1.4.3.  Extrato bancário; 
1.4.5 Planilha de medição dos serviços (consta somente o BM 02 e BM 06); 
1.4.8.  Certidões de Regularidade com o FGTS (CRF – Caixa) e Certidões Negativas 

de Débito (CND – INSS), que foram apresentadas pela empresa contratada 
para fins de liberação dos pagamentos das medições; 

1.4.9. Documentos financeiros comprobatórios da aplicação de contrapartida 
municipal, caso efetuada (nota de empenho, cópia de cheque, extrato 
bancário, comprovantes de transferência); 

 



Relativos a todos os Boletins de Medição: 
1.4.6.  Relatórios de inspeção das obras; 
1.4.7.  Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), 

relativos aos empregados utilizados na obra. 
1.4.11. Documentos referentes à retenção e ao recolhimento dos tributos (ISS, IR) 

que incidiram nos pagamentos efetuados à construtora contratada. 
 

1.5.  Plano(s) de Gestão (ou informação da data prevista para conclusão da elaboração do 
Plano de Gestão). 

 
1.6.  Ata de composição da Unidade Gestora Local e respectivas atas de reuniões 
realizadas, ou documentos equivalentes que comprovem a criação e funcionamento da 
mesma. 

1.6.1. Documentação comprobatória da atuação da Unidade Gestora Local. 
 

1.7. Ata de composição do Grupo Gestor e respectivas atas de reuniões, ou documentos 
equivalentes que comprovem a criação e funcionamento do mesmo. 

1.7.1.  Documentação comprobatória da atuação do Grupo Gestor; 
1.7.2.  Comprovação da composição tripartite do Grupo Gestor. 
 

1.8. Relação das pessoas do município participantes do Programa Curso em Gestão de 
Equipamentos Públicos Online FGV, oferecido pelo MinC. 

1.8.1.  Comprovantes de conclusão do curso ou declarações de participação. 
 

1.9. Plano de Mobilização Social do CEU. 
1.9.1. Comprovação, mediante documentos, fotos, notícias e outros registros, a 

realização das oficinas e demais eventos com finco de realizar a mobilização 
social. 

 
Destaque-se que a falta de apresentação dos documentos, no período de campo da 
fiscalização, causou restrição aos trabalhos, contrariando a vedação expressa no art. 26, § 1º 
da Lei nº 10.180/2001, adiante transcrita: 
 

Art. 26. Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado aos 
servidores dos Sistemas de Contabilidade Federal e de Controle Interno do Poder 
Executivo Federal, no exercício das atribuições inerentes às atividades de registros 
contábeis, de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão. 
 
§ 1º O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento 
ou obstáculo à atuação dos Sistemas de Contabilidade Federal e de Controle 
Interno, no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de 
responsabilidade administrativa, civil e penal.    

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício GP nº 156/2014, de 31 de outubro de 2014, a Prefeitura Municipal de 
Santa Rita/PB apresentou a seguinte manifestação: 
 

“Segue documentação que se conseguiu reunir em tempo hábil. 
 



Requer que seja deferido um prazo mais razoável para que seja realizado 
levantamento minucioso sobre o referido questionamento.” 
 

Por meio de Justificativa Técnica, emitida em 27 de outubro de 2010, o Engenheiro Civil da 
Prefeitura de Santa Rita/PB (Mat. 5972) apresentou a seguinte manifestação: 
 

“Ainda, em resposta ao ofício segue em anexo cópias dos documentos solicitados 
nos itens 1.3.2, 1.3.3, que se refere à parte do processo de gestão do contrato de 
obras do referido ofício segue em anexo. Em relação aos itens 1.3.5 e 1.3.9 não 
constam cópias nos arquivos da prefeitura, porém estão arquivados na Caixa 
Econômica. Já o item 1.3.6 não é utilizado esse mecanismo na prefeitura.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Os documentos encaminhados pela Prefeitura de Santa Rita/PB não atenderam a todas as 
requisições da Solicitação de Fiscalização nº 201411309/001, em especial no que se refere à 
comprovação da composição tripartite do Grupo Gestor e aos processos de pagamento 
(grupo de itens 1.4). 
 
No caso, somente os itens 1.7.1 e 1.9.1 foram atendidos, cabendo ressaltar que as atas das 
reuniões das oficinas realizadas carecem de informações sobre os membros participantes. 
Quanto à Portaria nº 178/2012, de 15 de maio de 2012, que criou a Unidade Gestora Local, 
sua vigência expirou em 31 de dezembro de 2012. 
 
Em relação aos documentos do grupo de itens 1.3 citados pela área de engenharia, o item 
1.3.2 não foi atendido, pois as planilhas encaminhadas não refletem a realidade da obra, em 
especial a alteração da laje de cobertura dos blocos edificados, bem como o item 1.3.6 
(diário de obras) não foi apresentado. 
 
Em resumo, os documentos encaminhados atenderam somente aos itens: 1.3.3, 1.3.5, 1.3.9, 
1.7.1 e 1.9.1. Os demais itens não foram atendidos, razão pela qual, as justificativas não 
foram acatadas e a constatação deve ser mantida. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.2. Restrições indevidas à competitividade por meio de exigências não previstas na 
legislação para a participação de empresas na Concorrência nº 106/2012. 
 
Fato 
 
Para execução das obras do Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU), a Prefeitura 
Municipal de Santa Rita/PB realizou a Concorrência nº 106/2012, cujo extrato foi publicado 
no Diário Oficial da União em 18 de junho de 2012, Seção 3, página 195, com a entrega dos 
envelopes de habilitação e de proposta de preços prevista para o dia 20 de julho de 2012. 

 
Em análise ao Edital da Concorrência nº 106/2012, constatou-se a inclusão de cláusulas que 
restringiram indevidamente a competitividade do certame, conforme a seguir: 
 
a) Exigência cumulativa de prestação da garantia prevista no art. 31, inciso III da Lei 
nº 8.666/93, com a comprovação de patrimônio líquido mínimo: 
 



O Edital da Concorrência Pública nº 106/2012 previu as seguintes exigências nas cláusulas 
2.2. e 5.1.2.4, inciso VIII e X: 
 

“CAPITULO II - DA PARTICIPAÇÃO 
(...) 
2.2 As empresas interessadas em participarem da presente licitação deverão 
apresentar garantia de que trata o artigo 31, inciso III, correspondente ao valor de 
R$ 16.295,29 (dezesseis mil duzentos e noventa e cinco reais e vinte centavos). 
[Original sem grifo] 
(...) 
5.1.2.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA: 
(...) 
VIII - deverá comprovar por meio do balanço Patrimonial e Demonstrações 
Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, 
registrados na Junta Comercial Patrimônio líquido de 162.952,92 (cento e sessenta 
e dois mil novecentos e cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos) ou seja 
10% (dez por cento) do valor estimado da contratação constante da Planilha 
Orçamentária. A comprovação deverá ser feita relativamente à data da 
apresentação da proposta, admitida a atualização para esta data através de índices 
oficiais; 
(...) 
X - Conter comprovante de que recolheu a garantia exigida no item 2.2 deste 
Edital;” [Original sem grifos] 

 
Da análise do art. 31, inciso III e §§2º e 3º, da Lei de Licitações, verifica-se que, para fins de 
qualificação econômico-financeira das licitantes, é exigível garantia – limitada a 1% (um por 
cento) do valor estimado do objeto da contratação, nas mesmas modalidades e critérios 
previstos no caput e § 1º do art. 56 da mesma Lei – ou capital mínimo ou patrimônio líquido 
mínimo. 
 
Diante de farta jurisprudência nesse sentido, em 30 de maio de 2012, o Tribunal de Contas 
da União editou a Súmula 275, com fundamento no art. 31, § 2º, da Lei 8.666/93, conforme 
transcrito a seguir: 
 

Para fins de qualificação econômico-financeira, a Administração pode exigir das 
licitantes, de forma não cumulativa, capital social mínimo, patrimônio líquido 
mínimo ou garantias que assegurem o adimplemento do contrato a ser celebrado, no 
caso de compras para entrega futura e de execução de obras e serviços. [Original 
sem grifos] 

 
b) Exigência de vínculo empregatício entre o responsável técnico e a licitante na data 
da sessão de recepção dos documentos de habilitação: 
 
Verificou-se que a cláusula 5.1.1.3 do Edital da Concorrência nº 106/2012 restringiu 
irregularmente a competitividade, tendo em vista que houve a obrigatoriedade de as 
licitantes demonstrarem o vínculo empregatício do responsável técnico por meio de registro 
na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), no momento da entrega dos 
documentos de habilitação, sendo que o entendimento predominante considera plenamente 
válido a apresentação de contrato de prestação de serviços. Segue adiante transcrição da 
cláusula referenciada: 
 



“5.1.1.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
(...) 
IV - Comprovação da licitante de possuir em seu quadro permanente, na data 
prevista para a entrega das propostas, profissional(is) de nível(is) superior(es} com 
graduação em engenharia civil, devidamente registrado (s) no Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA. Devendo comprovar o vínculo com a 
empresa licitante por meio de cópia autenticada da CTPS - Carteira de trabalho e 
previdência Social, e do Último comprovante de recolhimento do FGTS ou pelo 
Contrato Social no caso de sócio da empresa. Esse (s) profissional (is) deverá (ão) 
ser (em) o (s) detentor (es) do Acervo Técnico, que comprove execução de serviços 
com características semelhantes as do objeto contratado:” 

 
Este entendimento é corroborado pelo Tribunal de Contas da União, conforme citado adiante 
no Acórdão 1110/2007 – Plenário (Voto do Ministro Relator), cuja manifestação consta 
também no Acórdão nº 800/2008 – Plenário: “É ilegal exigir a comprovação de vínculo 
empregatício do responsável técnico de nível superior com a empresa licitante na data da 
licitação.” (Sumário) 
 

Acórdão 1110/2007 Plenário (Voto do Ministro Relator) 
“É também indevida a exigência de comprovação de que o profissional pertença ao 
quadro da empresa com antecedência mínima de dois meses em relação à data da 
licitação, conforme disposto no subitem 5.2.4.2.1 do edital, visto estar em desacordo 
com o art. 30, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93, que exige a “(...) comprovação do 
licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da 
proposta (...)” tal profissional. Cumpre ainda esclarecer que este Tribunal, por meio 
de julgados recentes (Acórdãos 2.297/2005, 361/2006, 291/2007 e 597/2007, todos 
do Plenário), tem firmado jurisprudência no sentido de reconhecer que o 
profissional apontado como hábil a atender às exigências de qualificação técnico-
profissional contidas no retrocitado dispositivo legal possa ser vinculado à empresa 
por meio de contrato de prestação de serviços, celebrado de acordo com a 
legislação civil comum, sem, necessariamente, possuir vínculo trabalhista com a 
empresa licitante.” 

 
Consoante entendimento já pacificado pelo TCU, a forma de comprovação imposta pelo 
edital apresenta-se indevida, conforme demonstram os Acórdãos: 434/2010 – Segunda 
Câmara, 80/2010 – Plenário, 103/2009 – Plenário, 800/2008 – Plenário, 597/2007 – 
Plenário, 126/2007 – Plenário, 170/2007 – Plenário, 73/2010 – Plenário, 1905/2009 – 
Plenário, 1710/2009 – Plenário, 727/2009 – Plenário, 141/2008 – Plenário, 1.100/2007 – 
Plenário, etc. 
 
c) Exigência de documento para habilitação não previsto nos arts. 27 a 31 da Lei 
nº 8.666/1993: 
 
Constatou-se que o Edital da Concorrência nº 106/2012 exigiu das licitantes a apresentação 
de “Atestado de Idoneidade Financeira”, conforme transcrição adiante da cláusula nº 5.1.2.4: 
 

“5.1.2.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA: 
(...) 
II - Atestado de idoneidade financeira fornecido por no mínimo uma instituição 
bancária, dentro de um prazo máximo de 30 (trinta) dias da abertura dos envelopes 
de habilitação;” 



 
Tal exigência não encontra amparo na legislação, conforme entendimento proferido pelo 
Tribunal de Contas da União no Acórdão nº 629/2014 – Plenário, na análise de 
Concorrência Púbica realizada pelo Município de Caaporã/PB, cujo trecho da adiante 
transcrevemos: 
 

9.3.7 exigência de atestado de idoneidade financeira, fornecido por, no mínimo, uma 
instituição bancária, dentro de um prazo máximo de 30 (trinta) dias da abertura da 
proposta, em violação ao disposto no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 
uma vez que tal documento não está previsto nos arts. 27 a 31 da Lei 8.666/1993 
(subitem 5.1.2.4, ii, do edital);[Original sem grifo] 

 
d) Exigência de valores que exorbitam o custo de reprodução gráfica do edital. 
 
O preâmbulo do edital da licitação, fl. 30 do Processo, contém a seguinte previsão: 
 

“O Edital poderá ser obtido na Comissão de Licitação, nos dias úteis, de 08:00 as 
12:00h, mediante a apresentação de comprovante de pagamento no valor de 
R$ 200,00 (duzentos reais), recolhido na Tesouraria da Secretaria de Finanças do 
Município.[Original sem grifo] 

 
Nos termos do art. 32, § 5º da Lei nº. 8.666/93, não serão exigidos prévios recolhimentos de 
taxas ou emolumentos, exceto aqueles limitados ao valor do custo efetivo de reprodução 
gráfica da documentação fornecida. 
 
Ocorre que o processo da Concorrência nº 106/2012, desde a folha inicial até a folha 
referente ao início da documentação de habilitação da única empresa participante, contém 
somente 94 páginas. Considerando os valores de mercado para reproduzir toda a 
documentação contida no processo, que consta anterior ao comprovante de pagamento da 
taxa de R$ 200,00, o custo de reprodução gráfica limitar-se-ia a R$ 18,80, conforme 
demonstrado na tabela a seguir: 
 
Tabela: Cálculo do custo de reprodução gráfica dos documentos da Concorrência nº 106/2012 

Material Preço Unitário (R$) Quantidade Custo Total (R$) 
Cópias de documentos 0,20 94 18,80 
Custo Total 18,80 
Fonte: Cálculos realizados pela Equipe de Fiscalização. 

 
Segundo o item 1.1 do Edital, os projetos poderiam ser obtidos pela Internet, no sítio do 
Ministério da Cultura (http://pracas.cultura.gov.br), conforme transcrição adiante: 
 

“1.1 A presente licitação tem como objeto a Constitui objeto da presente licitação a 
contratação sob o regime de empreitada por menor preço global, de empresa 
especializada em construção civil para execução das obras de edificação de uma 
Praça de 3000m2 da segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC2), com o fornecimento de mão de obra e materiais necessários à completa e 
perfeita implantação de todos os elementos definidos, em conformidade com os 
projetos, os quais poderão ser obtidos pela internet no sítio 
http://pracas.cultura.gov.br e Planilha Orçamentária e Cronograma Físico 
Financeiro, em anexo, a ser construído na Rua São Pedro, no Bairro de Alto das 
Populares, em Santa Rita/PB, com prazo de execução de 180 (cento e oitenta dias) e 
com valor máximo a ser pago pela obra de R$ 1.629.529,96 (um milhão seiscentos e 

http://pracas.cultura.gov.br/
http://pracas.cultura.gov.br/


vinte e nove mil quinhentos e vinte e nove reais e vinte e seis centavos).” [sic] 
[Original sem grifo] 

 
Dessa forma, a cobrança pela disponibilização dos projetos seria indevida. Em consulta ao 
sítio indicado pelo município, verificou-se que, além dos projetos, os memoriais descritivos, 
os orçamentos e as composições de custos são disponibilizados pelo Ministério da Cultura. 
 
O Tribunal de Contas da União exarou diversas Decisões e Acórdãos sobre o tema, entre os 
quais, destacamos a determinação contida no Acórdão nº 2.715/2008 - Plenário: 
 

9.1.8. abstenha-se de exigir dos interessados, pela aquisição do edital, valores que 
exorbitem o efetivo custo da reprodução gráfica do instrumento convocatório, em 
atendimento ao disposto no art. 32, § 5º, da Lei 8.666/93; 

 
Cabe mencionar que somente a empresa SL Construtora Ltda. (CNPJ: 10.663.081/0001-63) 
adquiriu o edital, conforme comprovante de pagamento da taxa de R$ 200,00, anexado no 
processo licitatório, o que reforça que as exigências contidas no Edital restringiram 
indevidamente a participação de empresas no certame.    
##/Fato## 

 
Manifestação da Unidade Examinada 
 
Não houve manifestação sobre este item. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

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

2.2.3. Atraso na execução das obras. 
 
Fato 
 
Constatou-se que as obras do CEU encontram-se atrasadas, visto que não foi obedecido o 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias para execução dos serviços, previsto na CLÁUSULA 
SÉTIMA – Dos Prazos, do Contrato de Empreitada nº 106/2012, firmado entre a Prefeitura 
de Santa Rita/PB e a empresa SL Construtora Ltda., considerando que a Ordem de Serviço 
nº 001/2013, que determinou o início das obras, foi emitida em 05/07/2013. 
    
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Não houve manifestação sobre este item. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Não se aplica. 
  
##/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, haja vista que: 

• Houve restrição indevida à competividade da licitação; 



• Há falhas no projeto de estrutura, causando superdimensionamento do aço. 
• Foi constatado pagamento antecipado por serviços não executados. 
• Foi constatada a execução de serviços em desacordo com os projetos. 
• As obras estão atrasadas. 

 
 



Ordem de Serviço: 201411473 
Município/UF: Santa Rita/PB 
Órgão: MINISTERIO DA EDUCACAO 
Instrumento de Transferência: Não se Aplica  
Unidade Examinada: SANTA RITA GABINETE PREFEITO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 71.521.227,00 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
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 2030 - EDUCACAO BASICA / 0E36 - 
COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO DE MANUTENCAO E 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS 
PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB no município de Santa Rita/PB. 
 
A ação fiscalizada destina-se a Assegurar a participação da União, a título de 
complementação, na composição do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de forma a garantir, no 
âmbito dos Estados onde o valor per capita do Fundo encontrar-se abaixo do valor mínimo 
nacional por aluno/ano, o alcance desse valor mínimo nacional.        

Além disso, foi realizada apuração de demanda, encaminhada à Controladoria-Geral da 
União, sobre a existência de servidores “fantasmas” sendo remunerados com recursos do 
FUNDEB repassados ao 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 
 
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. Utilização dos recursos do FUNDEB no pagamento de tarifas bancárias. 
 
Fato 
 
Mediante análise da conta corrente bancária do FUNDEB, verificou-se que em 20/02/2013, 
foi debitado o valor de R$ 10.929,77, referente a tarifas bancárias que incidiram sobre a 
folha de pagamentos dos funcionários da Secretaria da Educação do mês de Janeiro/2013, 
conforme relação de pagamentos, emitida pelo Departamento de Contabilidade, 
disponibilizada à equipe de fiscalização. 
 
Tal procedimento encontra-se em desacordo com o disposto na Resolução FNDE n°. 44, de 
25/08/2011, segundo a qual, em conformidade com os Acordos de Cooperação Mútua 
firmados entre o FNDE e instituições financeiras oficiais federais com quem mantém 
parcerias, não serão cobradas tarifas bancárias pela movimentação das contas correntes dos 
Estados, Distrito Federal e Municípios.  
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício GP n°. 156/2014, de 31/10/2014, a Prefeitura Municipal de Santa 
Rita/PB apresentou a seguinte manifestação: 

“No que diz respeito a este item, estamos solicitando ao Banco do Brasil S/A, Agência de 
Santa Rita, a devolução de recursos na importância de R$ 10.929,77, decorrente de tarifa 
bancárias incidente sobre a folha de pessoal dos servidores da Educação, em respeito ao que 
determina Resolução FNDE n°. 44, de 25/08/2011.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A manifestação apresentada confirma o fato apontado. Cabe destacar que não foi 
apresentado, juntamente com a manifestação, nenhum documento comprovando a 
solicitação de devolução dos recursos ao Banco do Brasil.  
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.2. Ausência de comprovação de despesas com consumo de energia elétrica na 
ordem de R$ 663.930,02.  
 
Fato 
 
Verificou-se que no período examinado foram gastos recursos do FUNDEB na ordem de R$ 
663.930,02 com consumo de energia elétrica. Porém, as notas de empenho disponibilizadas 
à equipe de fiscalização não se encontravam acompanhadas das respectivas faturas de 
cobrança apresentadas pela empresa fornecedora. 
 
Diante disso, por meio da Solicitação de Fiscalização n°. 002, datada de 19/09/2014, a 
prefeitura foi demandada a apresentar as faturas de energia elétrica pagas com recursos do 
FUNDEB no período de janeiro/2013 a agosto/2014. 
 
Entretanto, a documentação requerida não foi disponibilizada à equipe de fiscalização, 
restando sem comprovação o montante gasto, supostamente, com a realização desta despesa.  
  
 
 
##/Fato## 



Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício GP n°. 156/2014, de 31/10/2014, A Prefeitura Municipal de Santa 
Rita/PB apresentou a seguinte manifestação, editada apenas no nome de pessoas citadas, a 
fim de preservá-las: 

“E importante afirmar, que foi solicitado a Energisa da Paraíba, o Demonstrativo AVR, que 
consta a Relação de pagamento de consumo de energia elétrica dos Prédios deste Município 
debitado nas contas desta Prefeitura com os valores discriminados por conta bancárias. 
Informamos ainda, que a Funcionária da Energisa, a Sra G., ficou de nos enviar por até a 
data de 03 de novembro de 2014, para melhor subsidiar as informações solicitadas.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A manifestação apresentada revela que inexiste, nos arquivos da Prefeitura, as faturas de 
energia elétrica que deveriam subsidiar os pagamentos, os quais deveriam ser restritos ao 
fornecimento de energia às escolas municipais e à sede da Secretaria de Educação. Assim 
sendo, não restou, de fato, comprovado que o montante repassado à empresa fornecedora de 
energia elétrica, foi utilizado estritamente nas atividades relacionadas com a manutenção e 
desenvolvimento da educação básica no município, únicas passíveis de serem pagas 
mediante utilização de recursos do FUNDEB. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.3. Ausência de comprovação de repasse das contribuições previdenciárias patronal 
e dos funcionários da educação, ao instituto de previdência própria do município, 
perfazendo um montante de R$ 6.325.228,77. 
 
Fato 
 
Mediante análise das folhas de pagamento dos profissionais da educação referentes ao 
período de janeiro/2013 a agosto/2014, bem como da documentação comprobatória da 
realização dos recolhimentos dos valores relativos à previdência dos profissionais da 
educação do município, constatou-se uma diferença, entre os valores devidos à Entidade 
Previdenciária e os efetivamente transferidos, da ordem de R$ 6.492.155,36. Deste 
montante, R$ 6.325.228,77 se referem a contribuições previdenciárias devidas ao instituto 
de previdência própria do município e que, a até a data da realização dos trabalhos, ainda 
não haviam sido recolhidas. 
 
A situação evidenciada encontra-se, a seguir, demonstrada: 
 
Exercício de 2013: 

Competência 
Base de Cálculo 
Contribuição 
Patronal 

Contribuição 
Patronal 

Contribuição 
Segurado 

Valor 
Devido 

Valor 
Transferido Diferença 

01/13 2.481.249,69  359.365,21  272.954,56  632.319,77  758.928,15  126.608,38  
02/13 2.505.613,61  363.082,00  275.536,05  638.618,05  766.768,41  128.150,36  
03/13 2.640.956,79  383.581,10  291.534,15  675.115,25  674.263,86  -851,39  
04/13 3.176.803,19  462.360,15  350.451,66  812.811,81  813.228,47  416,66  
05/13 2.758.117,41  400.359,80  303.434,06  703.793,86  703.867,34  73,48  
06/13 2.748.008,56  397.801,26  302.272,88  700.074,14  700.082,21  8,07  
07/13 2.832.047,08  413.408,51  311.517,66  724.926,17  724.933,68  7,51  



Competência 
Base de Cálculo 
Contribuição 
Patronal 

Contribuição 
Patronal 

Contribuição 
Segurado 

Valor 
Devido 

Valor 
Transferido Diferença 

08/13 2.844.702,27  415.523,25  312.909,64  728.432,89  729.073,76  640,87  
09/13 2.838.582,59  413.970,80  312.236,40  726.207,20  304.186,83  -422.020,37  
10/13 2.797.546,36  408.390,53  307.722,51  716.113,04  716.120,62  7,58  
11/13 2.785.085,07  406.350,97  306.351,84  712.702,81  0,00  -712.702,81  
12/13 3.366.298,93  491.789,96  370.284,69  862.074,65  0,00  -862.074,65  
13º sal 2.871.524,84  421.539,85  315.860,11  737.399,96  0,00  -737.399,96  
TOTAL – EXERCÍCIO 2013 -2.479.136,27  
 
Exercício de 2014: 
 

Competência 

Base de 
Cálculo 
Contribuição 
Patronal 

Contribuição 
Patronal 

Contribuição 
Segurado 

Valor 
Devido 

Valor 
Transferido Diferença 

01/14 2.715.593,51  411.095,43  298.707,61  709.803,04  709.810,71  7,67  
02/14 2.758.451,41  418.280,99  303.421,76  721.702,75  721.710,65  7,90  
03/14 2.916.307,44  441.892,41  320.785,92  762.678,33  762.686,22  7,89  
04/14 3.290.193,14  499.773,87  361.912,46  861.686,33  861.695,13  8,80  
05/14 3.878.584,28  591.026,82  426.636,18  1.017.663,00  0,00  -1.017.663,00  
06/14 3.888.209,73  592.471,96  427.694,95  1.020.166,91  0,00  -1.020.166,91  
07/14 3.939.087,25  600.216,30  433.291,32  1.033.507,62  0,00  -1.033.507,62  
08/14 3.593.516,31  546.436,56  395.277,26  941.713,82  0,00  -941.713,82  
TOTAL – JANEIRO A AGOSTO/2014 -4.013.019,09  
 
Conforme os dados acima, verifica-se que, até a data da realização dos exames, ainda não 
haviam sido efetuados os recolhimentos da contribuição dos segurados nos meses de 
novembro e dezembro/2013, incluindo o décimo-terceiro salário, bem como nos meses que 
abrangem o período de maio a agosto/2014, em que pese haverem sido descontados dos 
respectivos vencimentos. Cabe destacar que o valor descontado e não recolhido alcança a 
soma de R$ 2.675.396,35. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício GP n°. 156/2014, de 31/10/2014, a Prefeitura Municipal de Santa 
Rita/PB apresentou a seguinte manifestação: 
 
“No que diz respeito as supostas divergências apresentadas por essa Douta Auditoria 
relacionados aos meses de março a agosto e outubro de 2013, bem como, janeiro a abril de 
2014, é importante afirmar que deveu-se apenas por diferença no cálculo das contribuições 
previdenciárias, parte segurado, na base do sistema de folha de pagamento implantado no 
Órgão Central de Administração deste Município, devendo ser adotado como corretos os 
valores extraídos do Instituto de Previdência Municipal de Santa Rita - IPREVSR que foram 
apresentados na porcentagem devida de 11 % sobre os vencimentos dos servidores efetivos 
deste município. 
 



A suposta diferença do mês de setembro de 2013, paga a menor na importância de R$ 
422.020,37, diz respeito a compensação dos meses de janeiro e fevereiro de 2013, debitada 
da conta do FPM do Município. 
 
A diferença do mês de Novembro de 2013, inexiste (vide documentos n°s 001 a 008 
anexos). 
 
Da mesma forma, foi devidamente paga as contribuições previdenciárias junto ao IPREVSR, 
relativo ao mês de Dezembro de 2013 (vide documentos n°s 009 a 020 anexos), 
devidamente pago com recursos próprio. 
 
No que se refere a competência do 13° Salário de 2013, foi devidamente paga as 
contribuições previdenciárias juto ao Instituo de Previdência de Santa Rita, com recursos 
próprio (vide documentos n°s 021 a 037 anexos). 
 
Por fim, com relação aos meses de maio a agosto de 2014, é importante afirmar que se 
encontra em aberto apenas o mês de Agosto de 2014.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
1. Conforme a manifestação apresentada, parte das divergências apontadas teria ocorrido 
devido a diferença no cálculo das contribuições previdenciárias, parte segurado, ocorrida na  
base do sistema de folha de pagamento implantado no Órgão Central de Administração deste 
Município. Porém não foi informada a causa para a existência dessas divergências e 
tampouco foram apresentados os valores que teriam sido extraídos do IPREVSR para a 
realização dos recolhimentos.  
 
Cabe destacar que os valores apontados na coluna ´Contribuição Segurado´ pela equipe de 
fiscalização são os que foram efetivamente debitados nos vencimentos dos servidores, 
conforme as folhas de pagamentos mensais. 
 
2. Foi alegado que o valor recolhido a menor no mês de setembro/2013 ocorreu devido a 
compensação dos meses de janeiro e fevereiro de 2013, debitada na conta do FPM do 
município. Também neste caso não foram expostos os motivos da realização de tal operação, 
assim como não foi apresentada a comprovação dos valores que teriam sido debitados na 
conta do Fundo de Participação do Município. 
 
É importante ressaltar que nos meses de janeiro e fevereiro/2013 foi transferido ao instituto 
de previdência um valor superior ao devido, na ordem de R$ 254.758,74, o que também não 
foi justificado pela Prefeitura na manifestação. 
 
3. Na manifestação foi alegado que as contribuições concernentes aos meses de novembro e 
dezembro/2013, incluindo o 13º terceiro salário, foram devidamente recolhidas. Entretanto, 
mediante análise da documentação anexada verificou-se que: 
 
3.a. os valores recolhidos divergem daqueles que constam nas respectivas folhas de 
pagamentos conforme demonstrado a seguir: 
 

Competência Valor Devido 
(Folha Pagto) 

Valor Recolhido 
 Diferença 

11/13 712.702,81  792.117,00  79.414,19 



Competência Valor Devido 
(Folha Pagto) 

Valor Recolhido 
 Diferença 

12/13 862.074,65  941.274,37  79.199,72 
13º sal 737.399,96  818.636,91  81.236,95 
TOTAL 239.850,86 
 
3.b. os demonstrativos apresentados não se encontram acompanhados da relação nominal 
dos segurados, que possibilitasse à equipe de fiscalização se certificar de que se trata mesmo 
da contribuição previdenciária dos profissionais da educação básica no município. 
 
3.c. conforme a documentação anexada à manifestação, os recursos transferidos à entidade 
previdenciária do município não foram debitados da conta corrente do FUNDEB, incluindo 
a contribuição descontada dos vencimentos dos segurados, ao mesmo tempo que não foram 
identificadas, nos extratos bancários, transferências da conta do FUNDEB para a conta 
01129-30 da agência 0739 do Banco HSBC, bem como para a conta 4069-X, da agência 
1268-8 do Banco do Brasil (FPM), que foram as contas originárias dos recursos transferidos 
à IPREVSR. 
 
3.d. com exceção do valor de R$ 316.275,46, transferidos à IPREVSR em 11/08/2014, o 
qual, conforme os demonstrativos, refere-se à contribuição patronal da folha de pagamentos 
do 13º salário aos profissionais remunerados com a parcela de 60%, não foram apresentados 
os comprovantes das demais transferências bancárias, ao passo que as guias de recolhimento 
previdenciário não se encontram autenticadas. 
 
3.e. apesar da alegação de que apenas os recolhimentos concernentes ao mês de agosto/2014 
permanecem em aberto, não foi apresentada nenhuma comprovação da realização dos 
demais meses apontados no presente exercício, quais sejam: maio, junho e julho/2014. 
 
Face ao acima exposto, verifica-se que a manifestação apresentada e a respectiva 
documentação anexada não reúnem condições de elidir o fato apontado. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.4. Servidores não localizados nos locais de trabalho informados pela Secretaria 
Municipal de Educação, cujo total da remuneração paga no período examinado somou 
R$ 7.475.531,12. 
 
Fato 
 
Mediante consulta aos dados do Censo Escolar 2013 e 2014 do município de Santa Rita, 
verificou-se a existência de profissionais da educação remunerados com a parcela de 60% 
dos recursos do FUNDEB que não se encontravam vinculados a nenhuma das salas de aula 
das escolas do município, o que, caso confirmado, se configuraria descumprimento ao 
disposto no art. 22 da Lei n°. 11.494/2007: “Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos 
recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos 
profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública.” 
(grifo nosso). 
 
De posse da relação dos servidores remunerados com recursos do FUNDEB nos exercícios 
de 2013 e 2014, apresentada pela Secretaria Municipal de Educação, contendo as respectivas 
indicações dos locais de trabalhos, a equipe de fiscalização realizou visitas a algumas 
escolas do município e, posteriormente, realizou cruzamento destas informações  com os 



boletins de frequência dos servidores, elaborados por cada escola, os quais são enviados à 
Secretaria Municipal de Educação para realização do pagamento dos salários.  
 
O resultado do exame indicou que a maioria dos servidores não informados no Censo, não 
apenas se encontravam fora do efetivo exercício do magistério, como também não 
trabalhavam nos locais indicados pela Secretaria Municipal de Educação. 
 
A situação detectada encontra-se a seguir demonstrada: 
 
1. FUNDEB 60% - 2013: 
 
CPF LOCAL DE TRABALHO (Escola) VALOR 

PERCEBIDO (RS) BOLETIM ANALISADO 

***.207.064-** Anibal Limeira 19.734,26  Dez/2013 

***.220.834-** Manoel Faustino de Mendonca 31.636,42  Dez/2013 

***.574.394-** Professor Joaquim Torres 29.812,50  Dez/2013 

***.123.744-** Fazenda Socorro 25.284,38  Dez/2013 

***.707.734-** Emilia Cavalcante de Morais Neta 32.907,30  Dez/2013 

***.891.294-** Padre Antonio Vieira 21.243,72  Dez/2013 

***.343.944-** Paulo Jorge Rodrigues de Lima 19.151,99  Dez/2013 

***.404.324-** Flavio Ribeiro 24.572,23  Dez/2013 

***.162.674-** Odilon Ribeiro Coutinho 49.258,98  Dez/2013 

***.183.484-** Antonio Ferreira Nunes 32.759,63  Dez/2013 

***.683.284-** Flaviano Ribeiro Coutinho 30.290,67  Dez/2013 

***.456.244-** Antonio Pereira de Almeida 21.488,08  Dez/2013 

***.718.344-** Professor Tarcisio de Miranda Burity 19.728,73  Dez/2013 

***.006.094-** Monsenhor Rafael Barros 25.853,25  Dez/2013 

***.719.774-** Antonio Ferreira Nunes 51.359,41  Dez/2013 

***.936.144-** Deputado Flaviano Ribeiro Filho 21.658,63  Dez/2013 

***.935.594-** Jaime Lacet 23.087,67  Dez/2013 

***.259.064-** Antonio Pereira de Almeida 26.109,11  Dez/2013 

***.774.824-** Severino Bezerra Cabral 49.122,20  Dez/2013 

***.253.004-** Flavio Ribeiro 25.112,27  Dez/2013 

***.754.484-** Padre Anchieta 31.060,99  Dez/2013 

***.804.884-** Paulo Freire 19.202,07  Dez/2013 

***.119.164-** Arnaldo Bonifacio 37.676,06  Dez/2013 

***.799.734-** Paulo Maroja 43.921,83  Dez/2013 

***.727.064-** Zulmira Maul de Andrade 56.097,34  Dez/2013 

***.290.144-** Francisco Marques da Fonseca 35.335,61  Dez/2013 

***.820.154-** Jose Lins do Rego 36.363,98  Dez/2013 

***.205.164-** Antonio Pereira de Almeida 34.630,74  Dez/2013 

***.362.834-** Antonio Ferreira Nunes 19.147,39  Dez/2013 

***.016.924-** Indio Piragibe 27.558,75  Dez/2013 



CPF LOCAL DE TRABALHO (Escola) VALOR 
PERCEBIDO (RS) BOLETIM ANALISADO 

***.923.884-** São Marcus 42.064,23  Dez/2013 

***.080.474-** Severino Bezerra Cabral 34.956,01  Dez/2013 

***.075.374-** Paulo Jorge Rodrigues de Lima 31.801,61  Dez/2013 

***.040.194-** Indio Piragibe 44.520,24  Dez/2013 

***.792.984-** Deputado Egidio Madruga 24.920,24  Dez/2013 

***.073.754-** São Marcus 21.724,27  Dez/2013 

***.982.034-** Carlos Arnobio Maroja Di Pace 27.731,76  Nov/2013 

***.158.484-** Flavio Maroja Filho 50.579,17  Dez/2013 

***.270.644-** Carlos Arnobio Maroja Di Pace 27.910,84  Nov/2013 

***.630.284-** Carlos Arnobio Maroja Di Pace 20.195,46  Nov/2013 

***.542.384-** Francisco Marques da Fonseca 22.522,81  Dez/2013 

***.647.994-** Flaviano Ribeiro Coutinho 69.548,20  Dez/2013 

***.052.587-** Estevao Jose Carneiro Cunha 24.482,30  Dez/2013 

***.359.744-** Santa Emilia 33.423,61  Dez/2013 

***.379.504-** Flaviano Ribeiro Coutinho 25.043,35  Dez/2013 

***.391.714-** Flavio Maroja Filho 48.766,43  Dez/2013 

***.972.304-** Flavio Maroja Filho 47.553,22  Dez/2013 

***.432.244-** Flaviano Ribeiro Coutinho 40.999,29  Dez/2013 

***.432.594-** Paulo Maroja 30.773,51  Dez/2013 

***.960.454-** Flaviano Ribeiro Coutinho 21.441,22  Dez/2013 

***.753.564-** Anibal Limeira 34.280,03  Dez/2013 

***.837.994-** Flavio Maroja Filho 38.366,90  Dez/2013 

***.466.384-** Aterro 50.156,35  Dez/2013 

***.956.554-** Anibal Limeira 42.625,36  Dez/2013 

***.971.514-** Severino Bezerra Cabral 32.902,26  Dez/2013 

***.111.124-** Monsenhor Rafael Barros 28.823,54  Dez/2013 

***.136.244-** Arnaldo Bonifacio 30.797,81  Dez/2013 

***.365.434-** Professor Tarcisio de Miranda Burity 40.820,16  Dez/2013 

***.704.834-** Manoel Faustino de Mendonca 33.175,01  Dez/2013 

***.458.084-** Flavio Ribeiro 32.278,31  Dez/2013 

***.235.214-** Flaviano Ribeiro Coutinho 24.204,72  Dez/2013 

***.462.594-** Paulo Jorge Rodrigues de Lima 41.422,31  Dez/2013 

***.465.494-** Indio Piragibe 43.147,27  Dez/2013 

***.092.804-** Indio Piragibe 47.871,04  Dez/2013 

***.493.404-** Indio Piragibe 62.794,57  Dez/2013 

***.802.424-** Padre Joao Felix Medeiros 33.639,69  Dez/2013 

***.162.334-** Anibal Limeira 28.571,31  Dez/2013 

***.192.914-** Indio Piragibe 31.168,46  Dez/2013 



CPF LOCAL DE TRABALHO (Escola) VALOR 
PERCEBIDO (RS) BOLETIM ANALISADO 

***.397.284-** Anibal Limeira 29.259,76  Dez/2013 

***.006.124-** Arnobio Maroja 32.309,23  Dez/2013 

***.182.444-** Antonio Pereira de Almeida 26.971,93  Dez/2013 

***.816.924-** Antonio Pereira de Almeida 36.232,53  Dez/2013 

***.149.224-** Carlos Arnobio Maroja Di Pace 51.032,25  Nov/2013 

***.090.224-** Paulo Jorge Rodrigues de Lima 41.832,10  Dez/2013 

***.923.814-** Carlos Arnobio Maroja Di Pace 25.668,62  Nov/2013 

***.281.404-** Estevao Jose Carneiro Cunha 24.422,79  Dez/2013 

***.633.054-** Antonio Pereira de Almeida 65.375,60  Dez/2013 

***.653.674-** Flaviano Ribeiro Coutinho 36.169,02  Dez/2013 

***.655.964-** Zulmira Maul de Andrade 19.800,25  Dez/2013 

***.599.994-** Estevao Jose Carneiro Cunha 28.354,83  Dez/2013 

***.179.994-** Flavio Ribeiro 17.779,60  Dez/2013 

***.508.644-** Indio Piragibe 28.798,22  Dez/2013 

***.523.914-** Arnaldo Bonifacio 32.417,63  Dez/2013 

***.605.924-** Antonio Pereira de Almeida 17.826,52  Dez/2013 

***.712.734-** Antonio Ferreira Nunes 23.144,74  Dez/2013 

***.107.754-** Amaro Gomes Coutinho 28.878,98  Nov/2013 

***.282.214-** Jaime Lacet 27.265,08  Dez/2013 

***.225.734-** Presidente Joao Suassuna 38.077,45  Dez/2013 

***.537.234-** Carlos Arnobio Maroja Di Pace 28.408,90  Nov/2013 

***.550.334-** Padre Anchieta 33.230,03  Dez/2013 

***.034.924-** Antonio Ferreira Nunes 55.343,93  Dez/2013 

***.112.314-** Emilia Cavalcante de Morais Neta 23.212,49  Dez/2013 

***.058.884-** Paulo Freire 27.127,36  Dez/2013 

***.336.064-** Estevao Jose Carneiro Cunha 18.107,48  Dez/2013 

Total Pago no Exercício 3.106.216,38   
 
 
 
2. FUNDEB 60% - 2014: (valores pagos até Setembro/2014) 
 

CPF LOCAL DE TRABALHO VALOR 
PERCEBIDO (RS) 

BOLETIM 
ANALISADO 

***.606.434-** E.M.E.F DEPUTADO JOSE MARIZ 12.205,74  Set/2014 

***.777.134-** E.M.E.F PADRE JOAO FELIX 14.683,89  Set/2014 

***.410.304-** E.M.E.F TARCISIO DE MIRANDA BURITY 15.941,29  Set/2014 

***.804.884-** E.M.E.F. ATERRO 16.999,13  Set/2014 

***.518.174-** E.M.E.F FLAVIANO RIBEIRO FILHO 17.458,78  Set/2014 

***.949.394-** E.M.E.F SEVERINO BEZERRA CABRAL 17.739,73  Set/2014 



CPF LOCAL DE TRABALHO VALOR 
PERCEBIDO (RS) 

BOLETIM 
ANALISADO 

***.790.884-** E.M.E.F MONSENHOR RAFAEL DE BARROS 18.513,24  Set/2014 

***.092.874-** E.M.E.F ANTONIO FERREIRA NUNES 18.533,00  Ago/2014 

***.704.043-** E.M.E.F AMBRÓSIO FERNANDES 18.941,26  Set/2014 

***.207.064-** E.M.E.F ANIBAL LIMEIRA 19.173,92  Set/2014 

***.936.144-** E.M.E.F DEPUTADO JOSE MARIZ 19.841,81  Set/2014 

***.951.664-** E.M.E.F TARCISIO DE MIRANDA BURITY 19.876,44  Set/2014 

***.648.834-** E.M.E.F ANTONIO FERREIRA NUNES 20.263,26  Ago/2014 

***.272.824-** E.M.E.F JOSE LINS DO REGO 20.487,52  Set/2014 

***.792.984-** E.M.E.F CARLOS ARNOBIO MAROJA 20.710,03  Set/2014 

***.477.554-** E.M.E.F ANTONIO FERREIRA NUNES 20.710,03  Ago/2014 

***.253.814-** E.M.E.F SÃO MARCUS 20.962,63  Set/2014 

***.362.834-** E.M.E.F ANTONIO FERREIRA NUNES 21.215,20  Ago/2014 

***.952.854-** E.M.E.F GIBSON MAUL 21.232,50  Set/2014 

***.661.914-** E.M.E.F FLAVIO MAROJA FILHO 21.405,31  Set/2014 

***.935.574-** E.M.E.F FRANCISCO MARQUES DA 
FONSCECA 21.450,48  Set/2014 

***.521.534-** E.M.E.F DEPUTADO JOSE MARIZ 21.996,67  Set/2014 

***.912.604-** E.M.E.F PADRE JOAO FELIX 22.867,60  Set/2014 

***.777.764-** E.M.E.F AMARO GOMES 23.384,25  Set/2014 

***.145.874-** E.M.E.F MONSENHOR RAFAEL DE BARROS 24.039,78  Set/2014 

***.802.984-** E.M.E.F AMARO GOMES 24.186,34  Set/2014 

***.292.544-** E.M.E.F ESTEVÃO JOSE CARNEIRO 24.295,96  Set/2014 

***.183.484-** E.M.E.F ANTONIO FERREIRA NUNES 24.500,76  Ago/2014 

***.542.384-** E.M.E.F FRANCISCO MARQUES DA 
FONSCECA 24.775,45  Set/2014 

***.902.574-** E.M.E.F PADRE JOAO FELIX 25.005,61  Set/2014 

***.041.444-** E.M.E.F EGÍDIO MADRUGA 25.149,70  Set/2014 

***.006.124-** E.M.E.F FLAVIO MAROJA FILHO 25.251,20  Set/2014 

***.754.484-** E.M.E.F FRANCISCO MARQUES DA 
FONSCECA 25.252,93  Set/2014 

***.584.604-** E.M.E.F INDIO PIRAGIBE 25.908,31  Set/2014 

***.465.494-** E.M.E.F ANTONIO FERREIRA NUNES 26.063,77  Ago/2014 

***.222.764-** E.M.E.F EMILIA CAVALCANTE 26.306,98  Set/2014 

***.688.094-** E.M.E.F PAULO FREIRE 26.760,10  Set/2014 

***.107.754-** E.M.E.F ANIBAL LIMEIRA 26.939,89  Set/2014 

***.759.614-** E.M.E.F PAULO JORGE RODRIGUES 27.547,54  Set/2014 

***.008.804-** E.M.E.F ARNOBIO MAROJA 28.180,59  Set/2014 

***.712.744-** E.M.E.F MONSENHOR RAFAEL DE BARROS 28.573,22  Set/2014 

***.006.094-** E.M.E.F MONSENHOR RAFAEL DE BARROS 29.409,69  Set/2014 

***.784.774-** E.M.E.F MONSENHOR RAFAEL DE BARROS 29.610,88  Set/2014 



CPF LOCAL DE TRABALHO VALOR 
PERCEBIDO (RS) 

BOLETIM 
ANALISADO 

***.488.524-** E.M.E.F ARNALDO BONIFÁCIO 29.837,48  Set/2014 

***.603.764-** E.M.E.F CARLOS ARNOBIO MAROJA 29.878,02  Set/2014 

***.271.044-** E.M.E.F AMBRÓSIO FERNANDES 30.085,25  Set/2014 

***.220.834-** E.M.E.F MANOEL FAUSTINO DE MENDONÇA 31.207,18  Set/2014 

***.979.204-** E.M.E.F CARLOS ARNOBIO MAROJA 32.273,89  Set/2014 

***.856.444-** E.M.E.F ARNALDO BONIFÁCIO 32.551,54  Set/2014 

***.397.284-** E.M.E.F ANIBAL LIMEIRA 32.811,81  Set/2014 

***.493.794-** E.M.E.F MONSENHOR RAFAEL DE BARROS 33.200,11  Set/2014 

***.281.964-** E.M.E.F CARLOS ARNOBIO MAROJA 33.562,21  Set/2014 

***.086.774-** E.M.E.F ANTONIO FERREIRA NUNES 34.055,45  Ago/2014 

***.162.334-** E.M.E.F DEPUTADO JOSE MARIZ 34.223,54  Set/2014 

***.753.564-** E.M.E.F ANIBAL LIMEIRA 35.639,85  Set/2014 

***.799.964-** E.M.E.F ANTONIO FERREIRA NUNES 35.945,91  Ago/2014 

***.144.264-** E.M.E.F PAULO JORGE RODRIGUES 35.980,67  Set/2014 

***.387.444-** E.M.E.F MANOEL FAUSTINO DE MENDONÇA 38.594,15  Set/2014 

***.076.558-** E.M.E.F EMILIA CAVALCANTE 41.255,44  Set/2014 

***.972.304-** E.M.E.F FLAVIO MAROJA FILHO 41.719,07  Set/2014 

***.519.264-** E.M.E.F PAULO JORGE RODRIGUES 42.021,71  Set/2014 

***.343.034-** E.M.E.F MONSENHOR RAFAEL DE BARROS 42.777,33  Set/2014 

***.653.574-** E.M.E.F ZULMIRA MAUL 42.892,45  Set/2014 

***.257.364-** E.M.E.F ANTONIO FERREIRA NUNES 43.062,31  Ago/2014 

***.322.434-** E.M.E.F FRANCISCO MARQUES DA 
FONSCECA 44.480,90  Set/2014 

***.786.674-** E.M.E.F PAULO JORGE RODRIGUES 46.247,03  Set/2014 

***.158.484-** E.M.E.F FLAVIO MAROJA FILHO 49.438,86  Set/2014 

***.704.834-** E.M.E.F ANTONIO FERREIRA NUNES 49.462,49  Ago/2014 

***.994.864-** E.M.E.F CARLOS ARNOBIO MAROJA 52.779,33  Set/2014 

***.647.994-** E.M.E.F FLAVIANO RIBEIRO FILHO 63.992,39  Set/2014 

Total Pago no Exercício 2.024.328,78   
 
 
A equipe de fiscalização realizou, ainda, cruzamento das informações contidas nos boletins 
de frequência das escolas dos profissionais de apoio, remunerados com a parcela do 
FUNDEB 40%, tendo sido constatada também neste caso a existência de servidores não 
localizados nos locais indicados, os quais se encontram demonstrados a seguir: 
 
3. FUNDEB 40% - 2013: 
 
C.P.F. LOCAL DE TRABALHO CARGO VALOR 

PERCEBIDO (RS)  
BOLETIM 
ANALISADO 

***.235.614-** EMEMF MANOEL 
FAUSTINO VIGIA 12.524,45  Dezembro/2013 



C.P.F. LOCAL DE TRABALHO CARGO VALOR 
PERCEBIDO (RS)  

BOLETIM 
ANALISADO 

***.535.934-** EMEF ODILON R. 
COUTINHO MERENDEIRA 9.936,42  Dezembro/2013 

***.823.404-** EMEF PE. PIRES AUX. DE SERVICOS 11.589,49  Dezembro/2013 

***.038.524-** EMEMF ODILON 
RIBEIRO VIGIA 12.514,54  Dezembro/2013 

***.573.084-** EMEF FLAVIANO R. 
COUTINHO AUX. DE SERVICOS 12.626,38  Dezembro/2013 

***.349.804-** EMEF GIBSON MAUL DE 
ANDRADE 

AUX. DE 
ADMINISTRACAO 11.812,68  Sem data 

***.784.564-** EMEF FLAVIANO R. 
COUTINHO AUX. DE SERVICOS 13.468,78  Dezembro/2013 

***.848.374-** FLAVIO MAROJA AUX. DE SERVICOS 14.128,62  Dezembro/2013 

***.379.584-** EMEF CARLOS 
ARNOBIO DI PACE AUX DE SERVICOS 11.667,96  Novembro/2013 

***.316.504-** EMEF ODILON R. 
COUTINHO AUX. DE SERVICOS 15.257,84  Dezembro/2013 

***.297.834-** EMEF DEP. JOSE MARIZ PSICOLOGO(A) 15.759,90  Dezembro/2013 

***.290.024-** EMEF ANTONIO F. 
NUNES 

AGENTE DE 
EDUCACAO 16.766,21  Dezembro/2013 

***.118.764-** EMEF PE. ANCHIETA AUX. DE SERVICOS 11.846,45  Dezembro/2013 

***.457.144-** EMEF INDIO PIRAGIBE VIGIA 12.505,67  Dezembro/2013 

***.709.084-** ATERRO AUX. DE SERVICOS 10.800,97  Dezembro/2013 

***.823.144-** E.M.E.F ZULMIRA MAUL AUX. DE 
ADMINISTRACAO 15.556,96  Dezembro/2013 

***.426.164-** EMEF ANTONIO 
PEREIRA DE ALMEIDA AUX. DE SERVICOS 13.602,78  Dezembro/2013 

***.091.714-** EMEF ANTONIO F. 
NUNES AUX. DE SERVICOS 13.293,68  Dezembro/2013 

***.132.964-** EMEF ESTEVÃO C. DA 
CUNHA AUX. DE SERVICOS 10.826,10  Dezembro/2013 

***.345.794-** EMEM ANTONIO P. DE 
ALMEIDA VIGILANTE 13.874,37  Dezembro/2013 

***.502.404-** EMEF ATERRO AUX. DE SERVICOS 13.532,63  Dezembro/2013 

***.228.334-** EMEF INDIO PIRAGIBE VIGILANTE 12.860,37  Dezembro/2013 

***.173.664-** EMEF PE. ANTONIO 
VIEIRA VIGILANTE 12.301,80  Dezembro/2013 

***.736.664-** EMEF ANTONIO 
PEREIRA 

AGENTE DE 
EDUCACAO 14.984,70  Dezembro/2013 

***.752.184-** EMEF ESTEVÃO C. DA 
CUNHA AUX. DE SERVICOS 11.581,96  Dezembro/2013 

***.097.014-** GIBSON MAUL MERENDEIRA 9.029,52  Sem data 

***.691.114-** ANTONIO PEREIRA VIGIA 12.384,29  Dezembro/2013 

***.253.474-** EMEF JOSE LINS DO 
REGO AUX. DE SERVICOS 11.581,96  Dezembro/2013 

***.061.854-** EMEF FLAVIANO R. 
COUTINHO AUX. DE SERVICOS 10.826,10  Dezembro/2013 

***.184.604-** EMEMF JAIME LACET VIGIA 11.287,80  Dezembro/2013 

***.249.124-** EMEF SEVERINO B. 
CABRAL AUX. DE SERVICOS 13.322,46  Dezembro/2013 

***.141.204-** EMEF AMARO GOMES VIGILANTE 12.860,37  Novembro/2013 

***.205.231-** EMEMF ISRAEL DINZ AUX. DE SERVICOS 13.295,50  Dezembro/2013 



C.P.F. LOCAL DE TRABALHO CARGO VALOR 
PERCEBIDO (RS)  

BOLETIM 
ANALISADO 

***.732.628-** EMEF JAIME LACET VIGILANTE 14.255,39  Dezembro/2013 

***.952.604-** EMEF MONS. RAFAEL 
DE BARROS ASSIST. TECNICO 13.206,66  Dezembro/2013 

***.602.864-** E.M.E.F ANTONIO P. DE 
ALMEIDA 

PROFESSOR (A) - 
QUADRO 20.229,86  Dezembro/2013 

***.266.014-** EMEF CARLOS 
ARNOBIO DI PACE AUX. DE SERVICOS 11.287,80  Novembro/2013 

***.953.124-** EMEF INDIO PIRAGIBE AUX. DE SERVICOS 21.893,05  Dezembro/2013 

***.792.054-** PE. PIRES AUX. DE SERVICOS 15.764,02  Dezembro/2013 

***.583.404-** EMEF ANTONIO F. 
NUNES 

AUX. DE 
ADMINISTRACAO 29.604,92  Dezembro/2013 

***.050.674-** FLAVIO RIBEIRO AUX. DE SERVICOS 13.912,57  Dezembro/2013 

***.509.174-** EMEF INDIO PIRAGIBE AUX. DE SERVICOS 10.554,66  Dezembro/2013 

***.686.734-** EMEF DEP. JOSE MARIZ VIGIA 12.944,93  Dezembro/2013 

***.939.384-** E.M.E.F SEVERINO B. 
CABRAL VIGIA 12.311,63  Dezembro/2013 

***.533.924-** ANTONIO F. NUNES AUX. DE SERVICOS 13.101,97  Dezembro/2013 

***.534.304-** EMEF INDIO PIRAGIBE PROFESSOR 24.100,47  Dezembro/2013 

***.703.364-** EMEMF CANDIDA DE SÁ AUX. DE SERVICOS 10.791,40  Dezembro/2013 

***.220.114-** EMEF MANOEL 
FAUTINO VIGIA 11.360,38  Dezembro/2013 

***.531.514-** EMEF ESTEVÃO C. DA 
CUNHA VIGILANTE 13.874,37  Dezembro/2013 

***.071.464-** EMEF AMARO GOMES AUX. DE SERVICOS 13.994,08  Novembro/2013 

***.649.294-** EMEF FLAVIO MAROJA 
FILHO AUX. DE SERVICOS 13.300,32  Dezembro/2013 

***.942.664-** EMEF INDIO PIRAGIBE AUX. DE SERVICOS 19.570,15  Dezembro/2013 

***.444.254-** ANTONIO F AGENTE DE 
EDUCACAO 19.183,63  Dezembro/2013 

***.838.564-** EMEF SEVERINO B. 
CABRAL VIGIA 12.384,29  Dezembro/2013 

***.708.084-** JOSÉ MARIZ AUX. DE SERVICOS 15.417,13  Dezembro/2013 

***.369.004-** EMEF ANTONIO 
FERREIRA NUNES VIGIA 12.308,61  Dezembro/2013 

***.872.484-** EMEF EMILIA DE 
MORAIS NETA AUX. DE SERVICOS 15.403,55  Dezembro/2013 

***.767.094-** ZULMIRA MAUL AUX. DE SERVICOS 21.958,62  Dezembro/2013 

***.994.404-** E.M.E.F FORTE VELHO AUX. DE SERVICOS 10.614,88  Dezembro/2013 

***.556.464-** EMEF SÃO SEBASTIÃO AUX. DE SERVICOS 12.035,32  Dezembro/2013 

***.572.234-** ANTONIO F. NUNES AUX. DE SERVICOS 18.922,45  Dezembro/2013 

***.587.854-** EMEF PE. JOÃO FÉLIX AUX. DE SERVICOS 11.287,80  Dezembro/2013 

***.400.924-** EMEF ARNOBIO 
MAROJA 

PROFESSOR (A) - 
QUADRO 19.452,33  Dezembro/2013 

***.421.504-** ANTONIO F. NUNES AUX. DE SERVICOS 13.335,42  Dezembro/2013 

***.423.114-** E.M.E.F ODILON 
RIBEIRO VIGILANTE 12.860,37  Dezembro/2013 

***.972.124-** EMEMF AMARO GOMES VIGIA 12.874,04  Novembro/2013 

***.766.194-** EMEF ESTEVÃO C. DA AUX. DE SERVICOS 11.792,09  Dezembro/2013 



C.P.F. LOCAL DE TRABALHO CARGO VALOR 
PERCEBIDO (RS)  

BOLETIM 
ANALISADO 

CUNHA 

***.800.354-** INDIO PIRAGIBE AUX. DE SERVICOS 19.587,09  Dezembro/2013 

***.932.184-** EMEF ODILON R. 
COUTINHO AUX. DE SERVICOS 12.975,52  Dezembro/2013 

***.684.484-** EMEF INDIO PIRAGIBE AGENTE DE 
EDUCACAO 13.827,89  Dezembro/2013 

***.702.264-** EMEF SANTA EMILIA AUX. DE SERVICOS 11.589,49  Dezembro/2013 

***.318.364-** EMEF ANTONIO 
FERREIRA NUNES AUX. DE SERVICOS 13.295,50  Dezembro/2013 

***.845.304-** ANTONIO F. NUNES PENSIONISTA 1.790,56  Dezembro/2013 

***.013.804-** EMEF FLAVIO MAROJA 
FILHO AUX. DE SERVICOS 10.841,98  Dezembro/2013 

***.033.404-** EMEF FLAVIO MAROJA 
FILHO AUX. DE SERVICOS 12.965,12  Dezembro/2013 

***.426.504-** EMEF PAULO FREIRE VIGILANTE 13.874,37  Dezembro/2013 

***.143.554-** EMEF ODILON R. 
COUTINHO AUX. DE SERVICOS 11.598,54  Dezembro/2013 

***.262.524-** 
EMEF MANOEL 
FAUSTINO DE 
MENDOÇA 

VIGIA 12.328,35  Dezembro/2013 

***.442.074-** EMEMF FLAVIANO R. 
FILHO VIGIA 12.689,23  Dezembro/2013 

***.584.964-** EMEF PE. PIRES AUX. DE SERVICOS 13.328,62  Dezembro/2013 

***.013.244-** E.M.E.F PADRE 
ANCHIETA VIGILANTE 13.874,37  Dezembro/2013 

***.868.694-** E.M.E.F FLAVIO 
MAROJA VIGIA 12.399,33  Dezembro/2013 

***.225.504-** EMEF FRANCISCO M. 
FONSECA VIGIA 12.514,54  Dezembro/2013 

***.477.284-** EMEF FLAVIANO R. 
COUTINHO AUX. DE SERVICOS 12.965,12  Dezembro/2013 

***.567.004-** EMEMF INDIO PIRAGIBE VIGILANTE 13.995,68  Dezembro/2013 

***.667.094-** EMEMF INDIO PIRAGIBE AUX. DE SERVICOS 17.733,46  Dezembro/2013 

***.690.584-** EMEF ANTONIO F. 
NUNES AUX. DE SERVICOS 12.852,09  Dezembro/2013 

***.100.664-** EMEF DE ATERRO PROFESSOR 
POLIVALENTE 20.575,38  Dezembro/2013 

***.694.194-** FLAVIO RIBEIRO AUX. DE SERVICOS 13.105,28  Dezembro/2013 

***.092.604-** EMEF ANTONIO 
PEREIRA DE ALMEIDA VIGIA 12.309,05  Dezembro/2013 

***.410.984-** EMEF INDIO PIRAGIBE AUX. DE SERVICOS 13.466,09  Dezembro/2013 

***.386.134-** GIBSON MAUL AGENTE DE 
EDUCACAO 14.131,35  Sem data 

***.270.044-** EMEF TIRADENTES VIGIA 12.631,65  Dezembro/2013 

***.255.674-** EMEF ANTONIO F. 
NUNES AUX. DE SERVICOS 12.965,12  Dezembro/2013 

***.287.794-** JOSÉ MARIZ AUX. DE SERVICOS 21.523,26  Dezembro/2013 

***.677.864-** ESTEVÃO AUX. DE SERVICOS 10.845,22  Dezembro/2013 

***.059.304-** E.M.E.F SEVERINO B. 
CABRAL VIGIA 13.250,31  Dezembro/2013 

***.035.824-** EMEF JAIME LACET AUX. DE SERVICOS 12.023,56  Dezembro/2013 



C.P.F. LOCAL DE TRABALHO CARGO VALOR 
PERCEBIDO (RS)  

BOLETIM 
ANALISADO 

***.088.864-** EMEF ANTONIO F. 
NUNES AUX. DE SERVICOS 14.541,22  Dezembro/2013 

Total Pago no Exercício 1.364.493,21   
 
 
4. FUNDEB 40% - 2014: 
 
C.P.F. LOCAL DE TRABALHO CARGO VALOR 

PERCEBIDO (RS) 
BOLETIM 
ANALISADO 

***.405.714-** E.M.E.F PADRE 
ANCHIETA 

ADMINISTRADOR 
ESCOLAR 9.485,97  Set/2014 

***.038.524-** E.M.E.F ODILON 
RIBEIRO VIGIA 11.771,94  Set/2014 

***.507.934-** E.M.E.F PAULO 
MAROJA AUX. DE SERVICOS 12.487,15  Set/2014 

***.470.264-** E.M.E.F ODILON 
RIBEIRO AUX. DE SERVICOS 10.489,52  Set/2014 

***.376.594-** E.M.E.F SÃO MARCOS AUX. DE SERVICOS 9.815,57  Set/2014 

***.379.584-** E.M.E.F ARNALDO 
BONIFACIO AUX. DE SERVICOS 9.447,30  Set/2014 

***.289.894-** E.M.E.F PAULO FREIRE AUX. ADMINISTRATIVO 9.814,00  Set/2014 

***.317.934-** E.M.E.F ANIBAL 
LIMEIRA AGENTE DE EDUCACAO 11.813,00  Set/2014 

***.469.654-** E.M.E.F PAULO JORGE VIGIA 8.961,05  Set/2014 

***.348.184-** E.M.E.F SÃO MARCUS AUX. DE SERVICOS 10.639,10  Set/2014 

***.372.554-** E.M.E.F EGÍDIO 
MADRUGA AGENTE DE EDUCACAO 13.604,39  Set/2014 

***.457.144-** E.M.E.F INDIO 
PIRAGIBE VIGIA 10.183,03  Set/2014 

***.614.724-** E.M.E.F ESTEVÃO JOSE 
CARNEIRO TELEFONISTA 13.554,55  Set/2014 

***.399.594-** E.M.E.F SÃO MARCOS AUX. DE SERVICOS 10.630,14  Set/2014 

***.411.954-** E.M.E.F ANIBAL 
LIMEIRA TELEFONISTA 10.258,99  Set/2014 

***.091.714-** E.M.E.F PAULO 
MAROJA AUX. DE SERVICOS 10.925,77  Set/2014 

***.108.544-** E.M.E.F ARNOBIO 
MAROJA MERENDEIRA 6.330,26  Set/2014 

***.303.564-** E.M.E.F FRANCISCO 
MARQUES 

INSTRUTOR DE 
INFORMATICA 7.301,82  Set/2014 

***.132.964-** E.M.E.F ESTEVÃO JOSE 
CARNEIRO AUX. DE SERVICOS 9.011,62  Set/2014 

***.689.524-** E.M.E.F AMBROSIO 
FERNANDES AUX. DE SERVICOS 11.791,84  Set/2014 

***.594.764-** E.M.E.F PADRE 
ANCHIETA VIGIA 10.288,11  Set/2014 

***.173.664-** E.M.E.F INDIO 
PIRAGIBE VIGILANTE 10.149,57  Set/2014 

***.494.914-** E.M.E.F EMILIA 
CAVALCANTI AUX. DE SERVICOS 7.210,58  Set/2014 

***.515.124-** E.M.E.F TARCISIO 
BURITI AUX. DE SERVICOS 9.015,57  Set/2014 

***.928.834-** E.M.E.F TARCISIO 
BURITI AUX. DE SERVICOS 9.605,17  Set/2014 



C.P.F. LOCAL DE TRABALHO CARGO VALOR 
PERCEBIDO (RS) 

BOLETIM 
ANALISADO 

***.807.274-** E.M.E.F CANDIDA DE 
SÁ AUX. DE SERVICOS 10.233,91  Set/2014 

***.411.354-** E.M.E.F RITA DE 
CASSIA AUX. DE SERVICOS 9.407,35  Set/2014 

***.504.984-** E.M.E.F EMILIA 
CAVALCANTI 

AUX. DE 
ADMINISTRACAO 8.898,14  Set/2014 

***.918.104-** E.M.E.F AMARO 
GOMES AUX. ADMINISTRATIVO 8.898,14  Set/2014 

***.755.064-** E.M.E.F PAULO 
MAROJA AUX. DE SERVICOS 8.463,50  Set/2014 

***.715.954-** E.M.E.F SÃO MARCOS MERENDEIRA 7.392,16  Set/2014 

***.761.294-** E.M.E.F EMILIA 
CAVALCANTI MERENDEIRA 7.543,93  Set/2014 

***.141.204-** E.M.E.F AMARO 
GOMES VIGILANTE 10.636,51  Set/2014 

***.123.264-** E.M.E.F TIRADENTES AUX. DE SECRETARIA 18.066,12  Set/2014 

***.205.231-** E.M.E.F ISRAEL 
CORREIA DINIZ AUX. DE SERVICOS 11.065,99  Set/2014 

***.953.674-** E.M.E.F PADRE 
ANCHIETA 

PROFESSOR (A) - 
QUADRO 24.012,04  Set/2014 

***.662.504-** E.M.E.F INDIO 
PIRAGIBE AUX. DE SECRETARIA 17.168,55  Set/2014 

***.602.864-** E.M.E.F PADRE JOÃO 
FELIX 

PROFESSOR (A) - 
QUADRO 15.485,16  Set/2014 

***.652.824-** E.M.E.F INDIO 
PIRAGIBE AUX. DE SERVICOS 7.375,61  Set/2014 

***.238.214-** E.M.E.F PAULO 
MAROJA VIGIA 12.203,29  Set/2014 

***.557.424-** E.M.E.F SEVERINO 
BEZZERA AUX. DE SERVICOS 14.929,65  Set/2014 

***.953.124-** E.M.E.F INDIO 
PIRAGIBE AUX. DE SERVICOS 7.007,44  Set/2014 

***.259.404-** E.M.E.F SÃO MARCOS AUX. DE SERVICOS 11.065,99  Set/2014 

***.403.464-** E.M.E.F PAULO FREIRA AUX. DE SERVICOS 10.815,57  Set/2014 

***.549.294-** E.M.E.F PADRE JOAO 
FELIX VIGILANTE 12.264,14  Set/2014 

***.050.674-** E.M.E.F TIRADENTES AUX. DE SERVICOS 11.126,82  Set/2014 

***.520.574-** E.M.E.F ANIBAL 
LIMEIRA AUX. DE SERVICOS 9.050,35  Set/2014 

***.783.944-** E.M.E.F SÃO MARCOS AGENTE DE EDUCACAO 11.156,82  Set/2014 

***.961.474-** E.M.E.F PAULO JORGE AUX. DE SERVICOS 7.677,36  Set/2014 

***.297.694-** E.M.E.F FLAVIANO 
RIBEIRO COUTINHO AUX. DE SERVICOS 13.536,33  Set/2014 

***.903.004-** E.M.E.F RITA DE 
CASSIA VIGIA 9.067,45  Set/2014 

***.703.364-** E.M.E.F CANDIDA DE 
SÁ AUX. DE SERVICOS 9.098,39  Set/2014 

***.227.854-** E.M.E.F FRANCISCO 
MARQUES AUX. DE SERVICOS 10.751,40  Set/2014 

***.350.234-** E.M.E.F SÃO MARCOS AUX. DE SERVICOS 11.599,50  Set/2014 

***.838.564-** E.M.E.F SEVERINO 
BEZERRA CABRAL VIGIA 10.490,09  Set/2014 

***.266.184-** E.M.E.F EMILIA 
CAVALCANTI AUX. DE SERVICOS 15.631,88  Set/2014 



C.P.F. LOCAL DE TRABALHO CARGO VALOR 
PERCEBIDO (RS) 

BOLETIM 
ANALISADO 

***.756.604-** E.M.E.F AMARO 
GOMES VIGIA 9.876,12  Set/2014 

***.767.094-** E.M.E.F TIRADENTES AUX. DE SERVICOS 17.599,35  Set/2014 

***.994.404-** E.M.E.F EULINA 
XAVIER AUX. DE SERVICOS 8.770,39  Set/2014 

***.551.314-** E.M.E.F FRANCISCO 
MARQUES AUX. DE SERVICOS 12.265,99  Set/2014 

***.556.464-** E.M.E.F SÃO 
SEBASTIÃO AUX. DE SERVICOS 9.735,20  Set/2014 

***.572.234-** E.M.E.F EGÍDIO 
MADRUGA AUX. DE SERVICOS 15.059,50  Set/2014 

***.972.124-** E.M.E.F AMARO 
GOMES VIGIA 10.595,19  Set/2014 

***.118.404-** E.M.E.F PAULO JORGE 
RODRIGUES AUX. DE SERVICOS 7.375,61  Set/2014 

***.932.184-** E.M.E.F PADRE 
ANTONIO VIEIRA AUX. DE SERVICOS 11.188,44  Set/2014 

***.447.854-** E.M.E.F ZULMIRA 
MAUL AUX. DE SERVICOS 10.776,71  Set/2014 

***.955.234-** E.M.E.F ARNALDO 
BONIFACIO AUX. DE SERVICOS 9.015,57  Set/2014 

***.843.244-** E.M.E.F FAZENDA 
SOCORRO AUX. DE SERVICOS 11.435,70  Set/2014 

***.426.504-** E.M.E.F PAULO 
FRREIRE VIGILANTE 11.081,85  Set/2014 

***.358.594-** E.M.E.F RITA DE 
CASSIA AUX. DE SERVICOS 11.188,44  Set/2014 

***.451.964-** E.M.E.F SÃO MARCOS AUX. DE SERVICOS 9.463,94  Set/2014 

***.169.944-** E.M.E.F EULINA 
XAVIER VIGILANTE 11.482,99  Set/2014 

***.442.074-** E.M.E.F RITA DE 
CASSIA VIGIA 10.297,53  Set/2014 

***.584.964-** E.M.E.F EGÍDIO 
MADRUGA AUX. DE SERVICOS 11.585,70  Set/2014 

***.847.504-** E.M.E.F INDIO 
PIRAGIBE 

PROFESSOR 
POLIVALENTE -00  Set/2014 

***.317.654-** E.M.E.F SÃO MARCOS AUX. DE SERVICOS 11.065,99  Set/2014 

***.905.404-** E.M.E.F ODILON 
RIBEIRO AUX. DE SERVICOS 5.540,64  Set/2014 

***.751.454-** E.M.E.F ANIBAL 
LIMEIRA AUX. DE SERVICOS 12.964,76  Set/2014 

***.694.194-** E.M.E.F FLAVIANO 
RIBEIRO COUTINHO AUX. DE SERVICOS 11.188,44  Set/2014 

***.984.654-** E.M.E.F ODILON 
RIBEIRO AUX. DE SERVICOS 12.043,99  Set/2014 

***.991.944-** E.M.E.F TIRADENTES AUX. DE SERVICOS 9.163,53  Set/2014 

***.022.684-** E.M.E.F SÃO MARCOS VIGIA 10.267,16  Set/2014 

***.117.584-** E.M.E.F PADRE 
ANTONIO VIEIRA AUX. DE SERVICOS 9.958,21  Set/2014 

***.265.984-** E.M.E.F MARCELINO 
CRUZ AUX. DE SERVICOS 10.944,21  Set/2014 

***.270.044-** E.M.E.F PADRE 
ANCHIETA VIGIA 10.466,48  Set/2014 

***.023.644-** E.M.E.F EMILIA 
CAVALCANTE AGENTE DE EDUCACAO 11.894,55  Set/2014 



C.P.F. LOCAL DE TRABALHO CARGO VALOR 
PERCEBIDO (RS) 

BOLETIM 
ANALISADO 

***.068.664-** E.M.E.F SÃO 
SEBASTIÃO AUX. DE SERVICOS 11.188,44  Set/2014 

***.249.314-** E.M.E.F PAULO 
MAROJA AUX. DE SERVICOS 12.248,24  Set/2014 

***.714.954-** E.M.E.F SÃO MARCOS AUX. DE SERVICOS 9.481,87  Set/2014 

***.003.604-** E.M.E.F SANTA EMÍLIA AUX. DE SERVICOS 10.277,78  Set/2014 

981.245.104-** E.M.E.F PAULO 
MAROJA AGENTE DE EDUCACAO 16.298,65  Set/2014 

Total Pago no Exercício 980.492,75   
 
Cabe destacar que a realização deste exame foi motivada, principalmente, pelo fato de a 
Controladoria-Geral da União haver recebido demanda sobre a existência de servidores 
“fantasmas” sendo remunerados com recursos do FUNDEB repassados ao município. 
 
Embora a fiscalização tenha constatado pagamentos de salários a servidores que não 
trabalham nos locais indicados pela Secretaria de Educação do município, não foram 
identificados pagamentos às pessoas citadas na demanda. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Não houve manifestação. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Não se aplica. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.5. Utilização da parcela de 60% do FUNDEB na remuneração de servidores que 
não se encontram em efetivo exercício do magistério. 
 
Fato 
 
A análise dos boletins de frequência disponibilizados à equipe de fiscalização demonstrou, 
ainda, que durante o período examinado foram utilizados recursos da parcela de 60% do 
FUNDEB na remuneração de profissionais que não se encontram em efetivo exercício do 
magistério, em função de estarem desempenhando funções administrativas por motivo de 
processo de  readaptação, ou, ainda, por se encontrarem à disposição de outras entidades, em 
desacordo com o disposto no art. 22 da Lei n°. 11.494/2007. 
 
Os casos identificados encontram-se a seguir relacionados: 
 
1. Exercício 2013: 
 
1.a. Professores readaptados exercendo funções administrativas: 
 

CPF Local de Trabalho (Escola) Valor Anual Percebido 
(R$) 

***.424.134-** Amaro Gomes Coutinho 47.771,72  

***.155.794-** Amaro Gomes Coutinho 21.019,25  



CPF Local de Trabalho (Escola) Valor Anual Percebido 
(R$) 

***.596.994-** Amaro Gomes Coutinho 26.383,83  

***.901.004-** Anibal Limeira 22.136,18  

***.504.094-** Anibal Limeira 37.753,69  

***.138.674-** Anibal Limeira 40.545,10  

***.722.424-** Antonio Ferreira Nunes 28.761,93  

***.074.414-** Antonio Ferreira Nunes 22.860,61  

***.092.044-** Antonio Ferreira Nunes 33.333,44  

***.648.834-** Antonio Ferreira Nunes 8.280,82  

***.510.294-** Antonio Pereira de Almeida 13.417,57  

***.618.904-** Arnaldo Bonifacio 53.775,73  

***.079.644-** Arnaldo Bonifacio 34.119,49  

***.132.174-** Arnaldo Bonifacio 33.128,72  

***.484.474-** Carlos Arnobio Maroja Di Pace 21.061,43  

***.828.804-** Carlos Arnobio Maroja Di Pace 40.827,80  

***.147.244-** Deputado Egidio Madruga 13.417,57  

***.015.644-** Deputado Egidio Madruga 23.763,34  

***.408.464-** Deputado Jose Mariz 22.052,74  

***.521.534-** Deputado Jose Mariz 23.778,85  

***.747.334-** Emilia Cavalcante de Morais Neta 33.128,72  

***.965.974-** Estevao Jose Carneiro Cunha 43.121,75  

***.485.644-** Flavio Maroja Filho 19.935,80  

***.806.754-** Flavio Maroja Filho 22.445,94  

***.389.534-** Flavio Maroja Filho 36.860,52  

***.859.694-** Flavio Maroja Filho 35.106,55  

***.292.714-** Flavio Maroja Filho 9.223,98  

***.755.228-** Francisco Marques da Fonseca 30.813,84  

***.535.204-** Francisco Marques da Fonseca 41.550,58  

***.961.394-** Indio Piragibe 29.507,96  

***.147.644-** Jaime Lacet 44.257,22  

***.958.874-** Jaime Lacet 46.408,65  

***.583.074-** Jaime Lacet 37.961,87  

***.354.094-** Jaime Lacet 34.633,36  

***.719.244-** Japungu 24.091,23  

***.966.864-** Manoel Faustino de Mendonca 33.156,45  

***.469.174-** Monsenhor Rafael Barros 27.775,03  

***.343.034-** Monsenhor Rafael Barros 27.065,14  

***.961.534-** Monsenhor Rafael Barros 27.958,37  



CPF Local de Trabalho (Escola) Valor Anual Percebido 
(R$) 

***.081.477-** Odilon Ribeiro Coutinho 48.254,11  

***.096.104-** Odilon Ribeiro Coutinho 37.293,83  

***.995.504-** Padre Anchieta 45.301,78  

***.653.754-** Padre Anchieta 24.486,38  

***.528.294-** Paulo Maroja 24.945,75  

***.410.304-** Professor Tarcisio de Miranda Burity 20.573,74  

***.593.384-** São Marcus 44.345,63  

***.911.624-** São Marcus 34.983,22  

***.957.254-** São Marcus 19.935,80  

***.956.324-** Tiradentes 19.162,77  

***.213.964-** Tiradentes 44.935,79  

Total Pago no Exercício 1.537.411,57  
 
 
1.b. Servidores a disposição de outras entidades: 
 

CPF Valor Anual Percebido 
(R$)  Observações 

***.258.904-** 27.127,43  A disposição do SINFESA 

***.144.264-** 39.167,49  A disposição do SINFESA 

Total Pago no Exercício 66.294,92   
 
 
2. Exercício de 2014: (valores pagos até setembro/2014) 
 
2.a. Professores readaptados exercendo funções administrativas: 
 

CPF LOCAL DE TRABALHO Valor Percebido 
(R$)  

***.002.364-** E.M.E.F FLAVIO MAROJA FILHO 14.671,65  

***.961.534-** E.M.E.F MONSENHOR RAFAEL DE BARROS 21.211,36  

***.966.864-** E.M.E.F MANOEL FAUSTINO DE MENDONÇA 25.644,12  

***.702.824-** E.M.E.F SEVERINO BEZERRA CABRAL 26.024,50  

***.567.134-** E.M.E.F CARLOS ARNOBIO MAROJA 20.346,72  

***.074.414-** E.M.E.F ANTONIO FERREIRA NUNES 20.328,54  

***.923.814-** E.M.E.F CARLOS ARNOBIO MAROJA 18.924,48  

***.833.464-** E.M.E.F MANOEL FAUSTINO DE MENDONÇA 20.962,63  

***.957.254-** E.M.E.F FRANCISCO MARQUES DA FONSCECA 20.448,22  

***.747.334-** E.M.E.F EMILIA CAVALCANTE 26.789,91  

***.469.174-** E.M.E.F MONSENHOR RAFAEL DE BARROS 29.949,63  

***.755.228-** E.M.E.F FRANCISCO MARQUES DA FONSCECA 23.192,41  



CPF LOCAL DE TRABALHO Valor Percebido 
(R$)  

***.528.294-** E.M.E.F PAULO MAROJA 20.587,42  

***.728.414-** E.M.E.F SÃO MARCUS 31.865,63  

***.719.244-** E.M.E.F JAPUNGU 24.734,14  

***.138.674-** E.M.E.F ANIBAL LIMEIRA 34.327,65  

***.130.404-** E.M.E.F ANIBAL LIMEIRA 41.857,92  

***.891.294-** E.M.E.F PAULO MAROJA 18.135,19  

***.722.424-** E.M.E.F ANTONIO FERREIRA NUNES 30.097,59  

***.081.477-** E.M.E.F ODILON RIBEIRO COUTINHO 42.681,87  

***.279.144-** E.M.E.F PADRE ANCHIETA 27.591,69  

***.435.104-** E.M.E.F MANOEL FAUSTINO DE MENDONÇA 46.713,83  

***.374.394-** E.M.E.F FLAVIO MAROJA FILHO 14.458,05  

***.354.094-** E.M.E.F JAIME LACET 31.819,41  

***.079.644-** E.M.E.F ARNALDO BONIFÁCIO 26.666,28  

***.630.284-** E.M.E.F CARLOS ARNOBIO MAROJA 15.087,39  

***.288.634-** E.M.E.F FLAVIO MAROJA FILHO 42.029,15  

***.961.394-** E.M.E.F INDIO PIRAGIBE 21.849,63  

***.603.284-** E.M.E.F FRANCISCO MARQUES DA FONSCECA 35.546,00  

***.995.504-** E.M.E.F PADRE ANCHIETA 38.330,33  

***.596.994-** E.M.E.F AMARO GOMES 24.069,66  

***.073.754-** E.M.E.F JAIME LACET 18.602,54  

***.768.654-** E.M.E.F ARNALDO BONIFÁCIO 24.293,83  

***.288.134-** E.M.E.F MONSENHOR RAFAEL DE BARROS 46.647,68  

***.887.707-** E.M.E.F ANIBAL LIMEIRA 18.353,03  

***.389.534-** E.M.E.F FLAVIO MAROJA FILHO 34.192,18  

***.504.094-** E.M.E.F ANIBAL LIMEIRA 31.573,93  

***.860.864-** E.M.E.F ESTEVÃO JOSE CARNEIRO 16.272,59  

***.583.074-** E.M.E.F JAIME LACET 31.573,67  

***.799.734-** E.M.E.F SEVERINO BEZERRA CABRAL 37.658,39  

***.155.794-** E.M.E.F AMARO GOMES 17.254,24  

***.604.604-** E.M.E.F ESTEVÃO JOSE CARNEIRO 27.549,37  

***.653.754-** E.M.E.F PADRE ANCHIETA 21.885,77  

***.092.044-** E.M.E.F ANTONIO FERREIRA NUNES 23.208,70  

***.593.384-** E.M.E.F SÃO MARCUS 39.675,62  

***.828.804-** E.M.E.F CARLOS ARNOBIO MAROJA 31.356,13  

***.485.644-** E.M.E.F FLAVIO MAROJA FILHO 20.435,19  

***.132.174-** E.M.E.F ARNALDO BONIFÁCIO 26.945,91  

***.911.624-** E.M.E.F SÃO MARCUS 26.335,78  



CPF LOCAL DE TRABALHO Valor Percebido 
(R$)  

***.147.244-** E.M.E.F EGÍDIO MADRUGA 23.390,67  

***.618.904-** E.M.E.F ANTONIO FERREIRA NUNES 25.269,23  

***.618.904-** E.M.E.F ARNALDO BONIFÁCIO 17.670,45  

***.535.204-** E.M.E.F FRANCISCO MARQUES DA FONSCECA 37.666,73  

Total Pago no Exercício 1.434.754,63  
 
 
1.b. Servidor a disposição de outra entidade: 
 

CPF LOCAL DE 
TRABALHO 

Valor Percebido 
(R$) Obs 

***.100.664-** E.M.E.F PADRE PIRES 24.171,52  A disposição do bem estar social 
 
 
Com o fito de dimensionar o valor exato do valor indevidamente pago com a parcela de 60% 
do FUNDEB em cada um dos exercícios examinados, a equipe de fiscalização demandou a 
Prefeitura Municipal de Santa Rita, por meio da Solicitação de Fiscalização n°. 005, de 1º de 
outubro de 2014, a informar os professores do município que passaram por processo de 
readaptação e a respectiva data da mudança na situação funcional. Porém, as informações 
requisitadas não foram apresentadas. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Não houve manifestação. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

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

2.2.6. Servidores remunerados com recursos do FUNDEB acumulando, de forma 
ilícita, cargos públicos. 
 
Fato 
 
Mediante consulta aos sistemas corporativos da CGU, ao sistema SAGRES do TCE/PB 
(dados atualizados até junho/2014) e realização de pesquisas na internet, constatou-se a 
existência de servidores remunerados com recursos do FUNDEB acumulando cargos em 
desacordo com as exceções previstas na Constituição Federal de 1988.  
 
A vedação abrange a Administração Direta, Autarquias, Fundações, Empresas Públicas, 
Sociedades de Economia Mista, suas subsidiárias e Sociedades controladas, diretamente e 
indiretamente pelo poder público. 
 
As exceções previstas na Carta Magna restringem-se às áreas de educação e saúde, limitadas 
a dois vínculos e desde que haja compatibilidades de horários, quais sejam: 
 
- dois vínculos de professor; 
- um de professor e outro técnico ou científico; 



- dois privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; 
 
A situação evidenciada na análise dos pagamentos realizados com recursos do FUNDEB se 
encontra demonstrada a seguir: 
 
 1. Servidores com mais de dois vínculos: 
 
CPF ENTIDADES 

***.169.614-** MUNICIPIO DE ALHANDRA 

 
MUNICIPIO DE SANTA RITA 

 
SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES PE 

 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO 

***.139.944-** MUNICIPIO DE CABEDELO 

 
MUNICIPIO DE BAYEUX 

 
MUNICIPIO DE SANTA RITA 

***.607.634-** MUNICIPIO DE ALHANDRA 

 
MUNICIPIO DE SANTA RITA 

 
MUNICIPIO DO CONDE 

***.897.194-** MUNICIPIO DE SANTA RITA 

 
MUNICIPIO DE BAYEUX 

 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO 

***.368.984-** JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN 

 
MUNICIPIO DE BAYEUX 

 
MUNICIPIO DE SANTA RITA 

***.329.894-** MUNICIPIO DE SANTA RITA 

 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO 

 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA 

***.348.404-** MUNICIPIO DE SANTA RITA 

 
MUNICIPIO DE SAPE 

 

RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA 
ADMINISTRACAO 

***.674.132-** JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN 

 
MUNICIPIO DE CAAPORA 

 
MUNICIPIO DE SANTA RITA 

***.655.604-** MUNICIPIO DE SANTA RITA 

 

RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA 
ADMINISTRACAO 

 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO 

***.016.924-** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA 

 
MUNICIPIO DE SANTA RITA 

 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO 

***.743.074-** MUNICIPIO DE BAYEUX 

 
MUNICIPIO DE LUCENA 

 
MUNICIPIO DE SANTA RITA 

***.182.824-** MUNICIPIO DO CONDE 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 

 
MUNICIPIO DE SANTA RITA 



CPF ENTIDADES 
***.061.114-** JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN 

 
MUNICIPIO DE SANTA RITA 

 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO 

***.912.604-** JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN 

 
MUNICIPIO DE ALHANDRA 

 
MUNICIPIO DE SANTA RITA 

***.567.134-** MUNICIPIO DE BAYEUX 

 
MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO 

 
MUNICIPIO DE SANTA RITA 

***.914.544-** MUNICIPIO DE SANTA RITA 

 
SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES PE 

 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO 

***.958.734-** MUNICIPIO DE BAYEUX 

 
MUNICIPIO DE LUCENA 

 
MUNICIPIO DE SANTA RITA 

***.604.204-** MUNICIPIO DE CUITE DE MAMANGUAPE 

 
MUNICIPIO DE SANTA RITA 

 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO 

***.951.664-** JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN 

 
MUNICIPIO DE BAYEUX 

 
MUNICIPIO DE SANTA RITA 

***.787.004-** MUNICIPIO DE SANTA RITA 

 

RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA 
ADMINISTRACAO 

 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO 

***.785.974-** MUNICIPIO DE SANTA RITA 

 

RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA 
ADMINISTRACAO 

 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO 

***.847.504-** MUNICÍPIO DE BAYEUX 

 MUNICÍPIO DE SANTA RITA (DOIS VÍNCULOS) 

***.270.044-** Governo do Estado da Paraíba 
 Município de Santa Rita 
 Município de Cruz do Espírito Santo 
 
 
2. Servidores ocupando cargos inacumuláveis: 
 
CPF ENTIDADE CARGOS 
***.470.264-** Município de Cruz do 

Espírito Santo/PB Professor 

Município de Santa Rita AUX. DE SERVICOS 
***.925.004-** Governo do Estado da 

Paraíba Assistente Administrativo 

Município de Santa Rita AUX. DE SERVICOS 
***.565.464-** Município de Santa Rita VIGILANTE 



CPF ENTIDADE CARGOS 
Município de Santa Rita/PB Agente de Saúde 

***.614.724-** Município de Bayeux/PB Professor 
Município de Santa Rita TELEFONISTA 

***.510.334-** Município de Santa Rita VIGIA 
Município de Santa Rita/PB Agente de Saúde 

***.228.424-** Governo do Estado da 
Paraíba Professor 

Município de Santa Rita VIGIA 
***.184.604-** Fundo Municipal de Saúde 

Santa Rita/PB VIGIA 

Município de Santa Rita VIGIA 
***.444.034-** Governo do Estado da 

Paraíba Soldado 

Município de Santa Rita VIGIA 
***.942.534-** Município de Bayeux/PB Auxiliar de Serviços 

Gerais 
Município de Santa Rita MERENDEIRA 

***.638.354-** Município de Lucena/PB Auxiliar de Serviços 
Gerais 

Município de Santa Rita AGENTE DE 
EDUCACAO 

***.581.554-** Justiça Federal PB Assistente Técnico 

Município de Santa Rita AGENTE DE 
EDUCACAO 

***.116.734-** Governo do Estado do Rio 
Grande do Norte Agente Penitenciário 

Município de Santa Rita AUX. DE 
ADMINISTRACAO 

***.003.424-** Município de Santa Rita PROFESSOR(A) P II 

UFPB Desenhista Artes Gráficas 
c/ FG 

***.537.304-** Município de Bayeux/PB VIGILANTE 
Município de Santa Rita VIGIA 

***.652.824-** CAGEPA Operador de Estação de 
Tratamento 

Município de Santa Rita AUX. DE SERVICOS 
***.420.624-** Município de João 

Pessoa/PB Assistente Administrativo 

Município de Santa Rita AUX. DE SERVICOS 
***.824.934-** Município de Lucena/PB VIGILANTE 

Município de Santa Rita VIGIA 
***.686.734-** Governo do Estado da 

Paraíba Assistente Administrativo 

Município de Santa Rita VIGIA 
***.756.604-** Município de Bayeux/PB Agente de Serviços Gerais 

Município de Santa Rita VIGIA 
***.606.234-** Câmara Municipal de Santa 

Rita/PB Vereador 

Município de Santa Rita AUX. DE SERVICOS 
***.684.484-** Município de Cruz do Professor 



CPF ENTIDADE CARGOS 
Espírito Santo/PB 

Município de Santa Rita AGENTE DE 
EDUCACAO 

***.358.594-** Governo do Estado da 
Paraíba Assistente Administrativo 

Município de Santa Rita AUX. DE SERVICOS 
***.639.804-** Município de Bayeux/PB Auxiliar Administrativo 

Município de Santa Rita AGENTE DE 
EDUCACAO 

***.905.404-** Justiça Federal RN Assistente Técnico 
Município de Santa Rita AUX. DE SERVICOS 

***.980.694-** Governo do Estado da 
Paraíba Assistente Administrativo 

Município de Santa Rita AUX. DE SERVICOS 
 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Não houve manifestação. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

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

2.2.7. Ausência de atuação do Conselho do FUNDEB no acompanhamento da 
execução das despesas com recursos do fundo. 
 
Fato 
 
Mediante análise do livro de atas do Conselho do FUNDEB, verificou-se que os atuais 
membros do Conselho, cujo mandato se iniciou em 13/11/2013, ainda não haviam realizado, 
até a data da realização da fiscalização, qualquer reunião com vistas a acompanhar a 
execução das despesas executadas com os recursos colocados à disposição do município 
para aplicação na educação básica. 
 
Conforme informações apresentadas pelo Presidente do Conselho, houve reunião para tratar 
de questões pertinentes ao transporte escolar do município, financiado com recursos do 
PNATE, mas nenhuma para tratar especificamente do acompanhamento da aplicação dos 
recursos do FUNDEB, o que foi confirmado mediante análise do livro de atas de reuniões do 
Conselho. 
 
Foi informado ainda que o Conselho não está atuando na supervisão  da elaboração da 
proposta orçamentária anual, conforme dispõe o art. 24, § 9°, da Lei n°. 11.494/2007. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Não houve manifestação. 
  
 
 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 



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

2.2.8. Não disponibilização, pela Prefeitura, de informações requisitadas pelo 
Conselho. 
 
Fato 
 
Verificou-se que, no período examinado, a Secretaria Municipal de Educação não tem 
disponibilizado ao Conselho do FUNDEB o acesso à documentação comprobatória para que 
seja exercida sua competência legal de realizar o acompanhamento e a fiscalização dos 
recursos repassados à Prefeitura. 
 
Essa constatação foi evidenciada por não haver sido atendida, até a data da realização da 
fiscalização, solicitação encaminhada, pelo Presidente do CONFUNDEB, mediante Ofício 
n°. 01/2014, datado de 29/07/2014, no sentido de que fossem disponibilizadas as folhas de 
pagamentos dos meses de Janeiro a Julho/2014. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Não houve manifestação. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

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

2.2.9. O Conselho do FUNDEB não emitiu parecer sobre a prestação de contas 
relativa ao exercício de 2013. 
 
Fato 
 
Constatou-se, mediante entrevista realizada com o Presidente do Conselho do Fundeb do 
município de Santa Rita, que até a data do término dos trabalhos de fiscalização, ainda não 
havia sido emitido parecer sobre a prestação de contas do FUNDEB relativa ao exercício de 
2013. 
 
Conforme art. 27, § único, da Lei n°. 11.494/2007, as prestações de contas serão instruídas 
com parecer do conselho responsável, que deverá ser apresentado ao Poder Executivo 
respectivo em até 30 (trinta) dias antes do vencimento do prazo para a apresentação da 
prestação de contas ao Tribunal de Contas competente. 
 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Não houve manifestação. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

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



2.2.10. Os membros do Conselho do FUNDEB não receberam capacitação. 
 
Fato 
 
Foi constatado, em entrevista realizada com o Presidente do Conselho do FUNDEB do 
município de Santa Rita/PB, que nenhum dos membros do Conselho recebeu capacitação 
para a adequada e eficiente atuação no acompanhamento e fiscalização dos recursos 
aplicados na educação básica do município. 
 
Cabe destacar que de acordo com o art. 30, inciso II da Lei n°. 11.494/2007, é 
responsabilidade do Ministério da Educação atuar na capacitação dos conselhos. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Não houve manifestação. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Não se aplica. 
  
##/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. 
 
Quanta à demanda, encaminhada à Controladoria-Geral da União, de existência de 
servidores “fantasmas” remunerados com recursos do FUNDEB, não foram identificados 
pagamentos às pessoas citadas. Entretanto, foram constatados pagamentos de salários a 
servidores que não trabalham nos locais indicados pela Secretaria de Educação do 
município, razão pela qual concluímos pela procedência da demanda. 
 



Ordem de Serviço: 201411178 
Município/UF: Santa Rita/PB 
Órgão: MINISTERIO DA EDUCACAO 
Instrumento de Transferência: Execução Direta  
Unidade Examinada: SANTA RITA GABINETE PREFEITO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 1.796.469,02 
Prejuízo: R$ 553.037,34 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 15/9/2014 a 9/10/2014 sobre a 
aplicação dos recursos do programa 2030 - Educação Básica / 8744 - Apoio à Alimentação 
Escolar na Educação Básica no município de Santa Rita/PB. 

A ação fiscalizada destina-se a verificação de: cumprimento das normas e das orientações 
relativas à execução do programa; execução dos recursos repassados pelo FNDE para a 
aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar em conformidade com a legislação 
contábil, financeira e licitatória; garantia da qualidade da alimentação fornecida; 
fornecimento da contrapartida complementando os recursos federais recebidos; 
disponibilização de informações ao gestor federal para cadastro de conselheiros, 
profissionais de nutrição e outras informações solicitadas. 

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. Dano ao erário pela aquisição de gêneros alimentícios por valores superiores aos 
preços apurados pelo Setor de Cotação da Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB, no 
montante de R$ 80.567,40. 
 
Fato 
 
Em decorrência dos contratos firmados em razão do Pregão Presencial nº 15/2013, houve o 
pagamento de gêneros alimentícios por preço superior ao apurado pelo Setor de Cotações da 
PM de Santa Rita/PB, consignado em Mapa de Preços nas folhas 12 a 17 do processo 
licitatório, conforme relatado em item específico deste relatório. 
Demonstra-se, a seguir, o montante apurado em que houve aquisição da merenda escolar 
com sobrepreço: 
 



Quadro I – Comparação diferença preço aquisição e preço apurado pelo Setor de Cotação em 2013. 

Produto Fornecedor Qtde. 
Adquirida 

Vlr. Unit. 
(R$) 

Vlr. Total 
(R$) 

Vlr. Unit. 
Setor 
Cotação 
(R$) 

Vlr. Total 
Setor 
Cotação 
(R$) 

Diferença 
Total 

Açúcar  
MEGA 
MASTER 13.135,0  2,18  28.634,30  1,78  23.380,30  5.254,00  

Arroz 
MEGA 
MASTER 12.798,0  2,39  30.587,22  2,08  26.619,84  3.967,38  

Aveia 
MEGA 
MASTER 1.277,0  2,25  2.873,25  1,68  2.145,36  727,89  

Biscoito 
doce 

MEGA 
MASTER 14.825,0  2,50  37.062,50  2,48  36.766,00  296,50  

Biscoito 
salgado 

MEGA 
MASTER 16.902,0  2,40  40.564,80  1,99  33.634,98  6.929,82  

Canela 
em pó 

MEGA 
MASTER 259,0  1,50  388,50  0,99  256,41  132,09  

Cereal 
infantil 

NUTRI 
CARE 852,0  4,00  3.408,00  3,46  2.947,92  460,08  

Farinha 
láctea 

MEGA 
MASTER 1.554,0  8,47  13.162,38  5,38  8.360,52  4.801,86  

Feijão 
carioca 

MEGA 
MASTER 6.671,0  7,00  46.697,00  6,00  40.026,00  6.671,00  

Feijão 
preto 

MEGA 
MASTER 820,0  5,45 4.469,00  4,10  3.362,00  1.107,00  

Fubá de 
milho 

MEGA 
MASTER 27.124,0  1,00  27.124,00  0,98  26.581,52  542,48  

Leite 
MEGA 
MASTER 60.193,0  3,60  216.694,80  3,07  184.792,51  31.902,29  

Macarrão 
MEGA 
MASTER 20.976,0  1,80  37.756,80  1,59  33.351,84  4.404,96  

Margarina 
MEGA 
MASTER 414,0  1,89  782,46  1,70  703,80  78,66  

Óleo soja 
MEGA 
MASTER 2.096,0  4,28  8.970,88  2,96  6.204,16  2.766,72  

Proteína 
soja 

MEGA 
MASTER 6.411,0  3,07  19.681,77  2,99  19.168,89  512,88  

Sal 
MEGA 
MASTER 1.298,0  0,95  1.233,10  0,80  1.038,40  194,70  

Tempero 
MEGA 
MASTER 2.383,0  0,46  1.096,18  0,39  929,37  166,81  

Carne 
moída BRAZMAC 1.446,5  11,50 16.634,75  6,75  9.763,88  6.870,88  

Ovo 
MEGA 
MASTER 2.138,0  10,30 22.021,40  9,00  19.242,00  2.779,40  

TOTAL 559.843,09  479.275,7 80.567,40 
Fonte: Prestação de Contas da Merenda Escolar de 2013 apresentado à CGU e processo Pregão nº 15/2013. 
 
Desse modo, conclui-se que as aquisições consolidadas no Quadro I, com recursos do 
Programa de Alimentação Escolar, efetivadas pelo Município de Santa Rita/PB, no exercício 
de 2013, causaram prejuízo ao erário, por superfaturamento, no montante de R$ 80.567,40. 
  
##/Fato## 

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



Análise do Controle Interno 
 
Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos fatos, a 
análise do Controle Interno sobre a constatação está registrada acima, no campo ‘fato’. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Providenciar reposição ao erário, no montante de R$ 80.567,40, pela 
aquisição de gêneros alimentícios por valores superiores aos apurados pelo Setor de Cotação 
da Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB e, caso não obtenha êxito, instaurar a tomada de 
contas especial. 
 
 
2.1.2. Aquisição de produtos hortifrutigranjeiros por valor superior à média 
praticada no mercado, causando dano ao erário, por superfaturamento, no montante 
de R$ 380.158,88. 
 
Fato 
 
Relativamente aos preços dos gêneros alimentícios adquiridos da Agricultura Familiar, por 
meio das contratações diretas da AMPRAFA, CNPJ: 13.437.073/0001-97, em 2013, 
constatou-se que se apresentam superior à média de preços praticadas no mercado, de acordo 
com os resumos discriminados nos quadros a seguir: 
 
Quadro I – Comparação preços da Dispensa nº 46/2013 e Pesquisa CONAB. 
1. Produto 2. Unid. 3. Preço 

Aquisição (R$) 
4. Preço Médio 
Mercado (R$) 

5. Diferença (3 - 
4) (R$) 

6. % 
Superfaturamento 

Abacate kg 3,81 2,43 1,38 56,79% 
Abacaxi kg 2,29 1,02 1,27 124,51% 
Abóbora kg 2,15 1,57 0,58 36,94% 
Banana prata kg 2,55 0,86 1,69 196,51% 
Batata doce kg 2,09 1,18 0,91 77,12% 
Batata inglesa kg 3,69 1,83 1,86 101,64% 
Beterraba kg 3,69 1,73 1,96 113,29% 
Cebola kg 3,98 1,62 2,36 145,68% 
Cenoura kg 3,99 1,51 2,48 164,24% 
Coco verde kg 1,29 0,31 0,98 316,13% 
Chuchu kg 3,09 1,53 1,56 101,96% 
Goiaba kg 3,49 1,74 1,75 100,57% 
Inhame kg 6,89 2,53 4,36 172,33% 
Laranja kg 2,15 0,74 1,41 190,54% 
Maçã kg 3,59 Não disponível NSA NSA 
Macaxeira kg 3,61 1,86 1,75 94,09% 
Mamão kg 1,89 0,66 1,23 186,36% 
Manga kg 2,41 1,59 0,82 51,57% 
Maracujá kg 4,49 2,87 1,62 56,45% 
Melancia kg 0,91 0,62 0,29 46,77% 
Pimentão kg 4,39 1,98 2,41 121,72% 
Tomate kg 3,91 1,46 2,45 167,81% 

Fonte: Prestação de Contas de 2013 e Pesquisa de Preços da Agricultura Familiar da CONAB/PB. 
 
Quadro II – Comparação preços da Chamada Pública nº 1/2013 e Pesquisa CONAB. 
1. Produto 2. Unid. 3. Preço 

Aquisição (R$) 
4. Preço Médio 
Mercado (R$) 

5. Diferença (3 - 
4) (R$) 

6. % 
Superfaturamento 

Abacate kg 6,20 2,43 3,77 155,14% 
Abacaxi kg 3,60 1,02 2,58 252,94% 



1. Produto 2. Unid. 3. Preço 
Aquisição (R$) 

4. Preço Médio 
Mercado (R$) 

5. Diferença (3 - 
4) (R$) 

6. % 
Superfaturamento 

Abóbora kg 2,84 1,57 1,27 80,89% 
Banana prata kg 2,98 0,86 2,12 246,51% 
Batata doce kg 2,77 1,18 1,59 134,75% 
Batata inglesa kg 4,88 1,83 3,05 166,67% 
Beterraba kg 3,77 1,73 2,04 117,92% 
Cebola kg 3,98 1,62 2,36 145,68% 
Cenoura kg 3,98 1,51 2,47 163,58% 
Coco verde kg NSA 0,31 NSA NSA 
Chuchu kg 3,25 1,53 1,72 112,42% 
Goiaba kg 3,90 1,74 2,16 124,14% 
Inhame kg NSA 2,53 NSA NSA 
Laranja kg 3,20 0,74 2,46 332,43% 
Maçã kg 6,20 Não disponível NSA NSA 
Macaxeira kg 3,98 1,86 2,12 113,98% 
Mamão kg 3,45 0,66 2,79 422,73% 
Manga kg 3,90 1,59 2,31 145,28% 
Maracujá kg 6,55 2,87 3,68 128,22% 
Melancia kg 1,98 0,62 1,36 219,35% 
Pimentão kg 4,97 1,98 2,99 151,01% 
Tomate kg 4,35 1,46 2,89 197,95% 

Fonte: Prestação de Contas de 2013 e Pesquisa de Preços da Agricultura Familiar da CONAB/PB. 
 
Na comparação em exame, foram considerados os preços de referência praticados no âmbito 
do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, definidos pela Superintendência Regional 
da CONAB na Paraíba, os quais devem pautar a aquisição dos gêneros alimentícios da 
Agricultura Familiar e dos Empreendedores Familiares Rurais, conforme o Art. 23 da 
Resolução CD/FNDE nº 38, de 16/7/2009, normativo aplicável à Chamada Pública nº 
1/2013. 
 
Desse modo, as aquisições de hortifrutigranjeiros realizadas em 2013 pelo Município de 
Santa Rita apresentaram-se com sobrepreço, cujo resultado demonstra-se no quadro adiante: 
 
Quadro III – Comparação aquisição de produtos hortifrutigranjeiros com base no preço de referência. 

1. Produto 

Aquisições Dispensa nº 
46/2013 

Aquisições Consulta Pública nº 
1/2013 

Aquisição Preço 
Referência Superfaturamento 

(R$) Qtde. Vlr. 
Unit. Subtotal Qtde. Vlr. 

Unit. Subtotal Vlr. 
Unit. Subtotal 

Abacate 257 3,81 979,17 71 6,20 440,20 2,43 797,04 622,33 
Abacaxi 2.485 2,29 5.690,65 9.078 3,60 32.680,80 1,02 11.794,26 26.577,19 
Abóbora 775 2,15 1.666,25 940,50 2,84 2.671,02 1,57 2.693,34 1.643,94 
Ban. prata 3.044 2,55 7.762,20 12.149 2,98 36.204,02 0,86 13.065,98 30.900,24 
Batata doce 3.887 2,09 8.123,83 9.676 2,77 26.802,52 1,18 16.004,34 18.922,01 
Bat. inglesa 1.299 3,69 4.793,31 7.335 4,88 35.794,80 1,83 15.800,22 24.787,89 
Beterraba 148 3,69 546,12 502 3,77 1.892,54 1,73 1.124,50 1.314,16 
Cebola 1.150 3,98 4.577,00 5.690,50 3,98 22.648,19 1,62 11.081,61 16.143,58 
Cenoura 2.043 3,99 8.151,57 6.476 3,98 25.774,48 1,51 12.863,69 21.062,36 
Coco verde 828 1,29 1.068,12 0 0 0,00 0,31 256,68 811,44 
Chuchu 71 3,09 219,39 942 3,25 3.061,50 1,53 1.549,89 1.731,00 
Goiaba 1.929 3,49 6.732,21 12.692 3,90 49.498,80 1,74 25.440,54 30.790,47 
Inhame 1.382 6,89 9.521,98 0 0 0,00 2,53 3.496,46 6.025,52 
Laranja 973 2,15 2.091,95 4.190 3,20 13.408,00 0,74 3.820,62 11.679,33 
Macaxeira 4.173 3,61 15.064,53 14.620 3,98 58.187,60 1,86 34.954,98 38.297,15 
Mamão 327 1,89 618,03 2.958 3,45 10.205,10 0,66 2.168,10 8.655,03 
Manga 922 2,41 2.222,02 6.954 3,90 27.120,60 1,59 12.522,84 16.819,78 
Maracujá 1.621 4,49 7.278,29 10.597 6,55 69.410,35 2,87 35.065,66 41.622,98 



1. Produto 

Aquisições Dispensa nº 
46/2013 

Aquisições Consulta Pública nº 
1/2013 

Aquisição Preço 
Referência Superfaturamento 

(R$) Qtde. Vlr. 
Unit. Subtotal Qtde. Vlr. 

Unit. Subtotal Vlr. 
Unit. Subtotal 

Melancia 4.071 0,91 3.704,61 32.833 1,98 65.009,34 0,62 22.880,48 45.833,47 
Pimentão 587 4,39 2.576,93 2.903 4,97 14.427,91 1,98 6.910,20 10.094,64 
Tomate 1.325 3,91 5.180,75 7.812,50 4,35 33.984,38 1,46 13.340,75 25.824,38 
TOTAL (R$) 98.568,91   529.222,15  247.632,18 380.158,88 
Fonte: Prestação de Contas de 2013 e Pesquisa de Preços da Agricultura Familiar da CONAB/PB. 
 
Tendo em vista as irregularidades nas contratações diretas da ASSOCIACAO DOS 
MORADORES E PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DOS 
MUNICIPIOS DO VALE DO RIO PARAIBA (AMPRAFA), CNPJ: 13.437.073/0001-97, 
conforme relatado em item específico deste relatório, conclui-se que as aquisições com 
superfaturamento findaram por favorecer a aludida entidade, causando dano ao erário, no 
valor de R$ 380.158,88, no exercício de 2013. 
  
##/Fato## 

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

Análise do Controle Interno 
 
Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos fatos, a 
análise do Controle Interno sobre a constatação está registrada acima, no campo ‘fato’. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Providenciar a reposição ao erário, no montante de R$ 380.158,88, em 
decorrência da aquisição de produtos hortifrutigranjeiros oriundos da Agricultura Familiar 
por valores superfaturados e, caso não obtenha êxito, instaurar a tomada de contas especial. 
 
 
2.1.3. Ausência de merenda escolar no início do ano letivo de 2013. 
 
Fato 
 
No inicio do ano letivo de 2013, a Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB realizou dois 
processos de aquisição direta da merenda escolar, dispensando a licitação com base no Art. 
24, IV, da Lei nº 8.666/93, alegando situação de emergência no Município, conforme 
estabelecido pelo Decreto Municipal nº 2/2013. 
 
Tratou-se das dispensas nº 46/2013, em que houve a contratação da ASSOCIAÇÃO DOS 
MORADORES E PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DOS 
MUNICÍPIOS DO VALE DO RIO PARAÍBA (AMPRAFA) para fornecimento de produtos 
hortifrutigranjeiros, e nº 15/2013, para os demais gêneros alimentícios do cardápio escolar, 
cuja contratação recaiu sobre a empresa MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS 
LTDA. 
 
Verificou-se que o Termo de Ratificação da Dispensa nº 15/2013 foi publicado em 
28/2/2013 enquanto o da Dispensa nº 46/2013 foi publicado em 26/3/2013. 



As notas fiscais referentes à aquisição da Dispensa nº 15/2013 foram emitidas em 1/3/2013 
ao passo que aquelas referentes à aquisição da Dispensa nº 46/2013 foram emitidas em 
26/3/2013. 
 
De acordo com o Ofício nº 79/2013, de 14/2/2013, da Secretaria Municipal de Educação 
(folha 01 do processo de dispensa nº 15/2013), o relatório do setor de logística apontava que 
os estoques não eram suficientes para atender a demanda, por isso era urgente a aquisição 
direta por um período de 28 dias úteis. 
 
Tendo em vista que o ano letivo de 2013 iniciou-se em 18 de fevereiro, constatou-se que 
houve falta de merenda para todas as escolas por mais de dez dias no começo do ano letivo, 
caracterizando dano ao erário, estimado em R$ 55.650,00, concernente à proporção de 10/22 
dias úteis mensais sobre o montante repassado mensalmente ao Município (R$ 122.430,00 
em fevereiro de 2013). 
 
Além disso, pelo fato de os produtos hortifrutigranjeiros representarem cerca de 75% da 
composição do cardápio, os alunos e as crianças atendidas pelas creches ficaram 
desprovidos da alimentação correta até o final de março, quando iniciou o fornecimento dos 
produtos agrícolas. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Não houve manifestação da unidade examinada para esse item. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos fatos, a 
análise do Controle Interno sobre a constatação está registrada acima, no campo ‘fato’. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Adotar as medidas administrativas necessárias ao ressarcimento dos 
recursos relativos ao período em que houve interrupção no fornecimento de alimentação 
escolar e, caso não obtenha êxito, instaurar a tomada de contas especial. 
 
 
2.1.4. Incompatibilidade entre a demanda e a comprovação das aquisições de gêneros 
alimentícios realizadas em 2013, caracterizando falta de merenda escolar e não 
implementação do cardápio estabelecido. 
 
Fato 
 
No quadro a seguir, apresenta-se a comparação entre a demanda anual de merenda escolar, 
com base no cardápio per capita, no calendário escolar e no quantitativo de alunos 
matriculados nas creches e escolas, e as aquisições realizadas pelo Município, no exercício 
de 2013: 
 
Quadro I – Comparação Demanda Anual Cardápio X Aquisições 2013. 

Gêneros 1. Qtde. 
Cardápio Anual (kg) 

2. Aquisições 
2013 (kg) 

3. Diferença 
(2 – 1) 

% (3/1) x 
100% 



Gêneros 1. Qtde. 
Cardápio Anual (kg) 

2. Aquisições 
2013 (kg) 

3. Diferença 
(2 – 1) 

% (3/1) x 
100% 

Abacate 84 328 244 290,48% 
Abacaxi 18415,4 11563 -6852,4 -37,21% 
Abóbora 80 1715,5 1635,5 2044,38% 
Achocolatado 6396 3325,2 -3070,8 -48,01% 
Açúcar 33634,4 16872 -16762,4 -49,84% 
Alho (cabeça) 0 8292 8292 NSA 
Arroz 39131,2 19395 -19736,2 -50,44% 
Aveia 1024 561,75 -462,25 -45,14% 
Banana prata 23724,8 15193 -8531,8 -35,96% 
Batata doce 24764,8 13563 -11201,8 -45,23% 
Batata inglesa 14589,6 8634 -5955,6 -40,82% 
Beterraba 1036,2 650 -386,2 -37,27% 
Biscoito doce 14281,6 7342 -6939,6 -48,59% 
Biscoito salgado 14281,6 8204 -6077,6 -42,56% 
Canela 0 259 259 NSA 
Carne bovina 13867,2 9714,5 -4152,7 -29,95% 
Carne bov. Moída 29625,6 2958,5 -26667,1 -90,01% 
Cebola 7920,64 6840,5 -1080,14 -13,64% 
Cenoura 11685,92 8519 -3166,92 -27,10% 

Coco verde 0 828 828 
Não faz 
parte 
cardápio 

Charque 8072 6142 -1930 -23,91% 
Chuchu 1571,2 1013 -558,2 -35,53% 
Coentro 2990,44 4871 molho NSA NSA 
Colorau 0 9591 9591 NSA 
Cremogema 1024 2867 1843 179,98% 
Farinha Láctea 1536 942,4 -593,6 -38,65% 

Farinha de mandioca 0 507 507 
Não faz 
parte 
cardápio 

Farinha de milho 0 119 119 
Não faz 
parte 
cardápio 

Feijão macassa 1536 875 -661 -43,03% 
Feijão mulatinho 22127,8 10184 -11943,8 -53,98% 
Feijão Preto 1536 1017 -519 -33,79% 
Fígado 2080 937 -1143 -54,95% 
Frango (peito) 15337,6 6653,5 -8684,1 -56,62% 
Frango (coxa/sobr) 36199 15885 -20314 -56,12% 
Flocos de milho 35462,4 15431 -20031,4 -56,49% 
Goiaba 26739,4 14621 -12118,4 -45,32% 

Inhame 0 1382 1382 
Não faz 
parte 
cardápio 

Laranja 7820 5163 -2657 -33,98% 



Gêneros 1. Qtde. 
Cardápio Anual (kg) 

2. Aquisições 
2013 (kg) 

3. Diferença 
(2 – 1) 

% (3/1) x 
100% 

Leite em pó 28134,4 14626 -13508,4 -48,01% 
Macarrão 27952,8 12608,5 -15344,3 -54,89% 
Maçã 32 754 722 2256,25% 
Macaxeira 20808 18793 -2015 -9,68% 
Mamão 2720 3285 565 20,77% 
Manga 29513,6 7876 -21637,6 -73,31% 
Margarina 519 608 89 17,15% 
Maracujá 19072 12218 -6854 -35,94% 
Melancia 86304 36904 -49400 -57,24% 
Mucilon 180 494,27 314,27 174,59% 
Nestogeno 2 356 230,4 -125,6 -35,28% 
Neston 768 96 -672 -87,50% 
Óleo de soja 3093,8 2666 latas NSA NSA 
Ovo de galinha 169,44 2414 bandejas NSA NSA 
Pão francês 16432 3391 -13041 -79,36% 
Pão doce 2560 0 -2560 -100,00% 
PTS (soja) 4825,8 7602 pacotes NSA NSA 
Pimentão 4340,6 3490 -850,6 -19,60% 
Sal iodado 0 1770 1770 NSA 
Tempero seco 0 3650 3650 NSA 
Tomate 13917,72 9137,5 -4780,22 -34,35% 
Vinagre 0 1959 1959 NSA 

Fonte: Prestação de contas da merenda escolar de 2013 em conjunto com informações prestadas por meio do 
Ofício nº 74/2014, de 15/9/2014. 
 
Os gêneros alimentícios alho, canela, colorau, sal, tempero seco e vinagre, embora passíveis 
de utilização no cardápio da merenda escolar, não constam no cardápio per capita, portanto, 
não foi possível calcular o quantitativo anual. 
 
Além disso, os itens ovos de galinha, coentro, óleo de soja e proteína de soja não foram 
objeto de comparação em virtude da divergência entre a quantificação no cardápio e a 
unidade de aquisição dos produtos. 
 
Constatou-se que houve aquisição dos seguintes alimentos não integrantes do cardápio: 828 
cocos verdes; 507 kg de farinha de mandioca; 119 kg de farinha de milho; 1.382 kg de 
inhame. 
 
Desses itens, apenas a farinha de mandioca foi prevista num dos processos de contratação da 
merenda escolar (Dispensa de Licitação nº 6/2013). Portanto, os demais foram adquiridos 
independentemente de qualquer procedimento licitatório. 
 
Em seguida constatou-se que houve o pagamento por gêneros alimentícios em quantidade 
anual muito superior àquela estabelecida pela demanda de alunos e crianças matriculados 
nas escolas e creches em função do cardápio per capita adotado pelo Município. 
 
É o caso dos seguintes alimentos: abacate, abóbora, Cremogema, maçã e Mucilon. 



Nesses casos, há variação entre 174%, para o Mucilon, até 2.256%, no caso da maçã, para 
mais em relação à demanda existente, conforme apresentado no Quadro I. 
Quanto ao abacate e a maçã, verificou-se que foram os hortifrutigranjeiros que sofreram o 
maior aumento de preço entre as aquisições da Dispensa de Licitação nº 46/2013 e a da 
Chamada Pública nº 1/2013, conforme quadro a seguir: 
 
Quadro II – Comparação valor unitário aquisição Dispensa nº 46/2013 e Chamada Pública nº 1/2013. 

1. 
Produto 

2. Vlr. Unit. 
Dispensa nº 
46/2013 (R$) 

3. Vlr. Unit. Chamada 
Pública nº 1/2013 (R$) 4. Diferença (3 – 2) 5.  

% [(4/2) x 100%] 

Abacate 3,81 6,20 2,39 62,73% 
Maçã 3,59 6,20 2,61 72,70% 

Fonte: DANFE nº 18645; 20557; 45594; 47364; 59085; 68176; 79599; 89027; 18645; 18676; 20557; 37360; 
45585; 50087; 54195; 59005; 60898; 63358; 65755; 68200; 70701; 73433; 74970; 79597; 82763; 83325; 
85502; 88650; 92851; 95440 emitidas pela AMPRAFA. 
 
Desse modo, constatou-se que foram despendidos R$ 16.959,35 dos recursos repassados do 
Programa de Apoio à Alimentação Escolar, em 2013, para aquisições de gêneros 
alimentícios em quantidades muito além da demanda, conforme detalhado no quadro a 
seguir: 
 
Quadro III – Valor financeiro das aquisições de gêneros alimentícios superiores à demanda em 2013. 

Produto Vlr. Unit. (R$) Qtde. Adquirida a maior (kg) Total (R$) 
Abacate 6,20 244 1.512,80  
Abobora 2,84 1635,50 4.644,82  
Cremogema 2,75 1843 5.068,25  
Maçã 6,20 722 4.476,40  
Mucilon 4,00 314,27 1.257,08  
Total (R$) 16.959,35  

Fonte: Prestação de contas da merenda escolar de 2013 em conjunto com informações prestadas por meio do 
Ofício nº 74/2014, de 15/9/2014. 
 
Merece destaque, quanto às aquisições em quantidades desnecessárias, o fato de o aumento 
na quantidade do Mucilon não ser acompanhado por idêntico aumento na quantidade do 
Nestogeno, vez que ambos compõem exclusivamente o preparo diário do mingau destinado 
às crianças em idade de seis a onze meses, conforme o cardápio das creches. 
 
Além disso, houve intempestividade no fornecimento do Nestogeno em virtude do prazo 
entre a primeira aquisição, no montante de 32 kg, em 4/3/2013, realizada por meio da 
Dispensa nº 6/2013, mediante o DANFE nº 3565, emitido pela MEGA MASTER 
COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA., e a posterior aquisição, no montante de 57,6 kg, 
somente em 1/8/2013, ocorrida por meio do Pregão Presencial nº 15/2013, mediante o 
DANFE nº 529, emitido pela NUTRI CARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 
LTDA. 
 
Diante desse quadro, há evidências de que a demanda mensal prevista de 35 kg de 
Nestogeno para o preparo diário do mingau não foi atendida entre as duas aquisições. 
 
Constatou-se, também, que 33 itens do cardápio foram adquiridos em quantidade inferior à 
demanda (quantidade pelo menos inferior a 30%): abacaxi, achocolatado, açúcar, arroz, 
aveia, banana prata, batata doce, batata inglesa, beterraba, biscoito doce, biscoito salgado, 
carne moída, chuchu, farinha láctea, feijão macassa, feijão mulatinho, feijão preto, fígado, 



peito de frango, coxa e sobrecoxa de frango, flocos de milho, goiaba, laranja, leite em pó, 
macarrão, manga, maracujá, melancia, Nestogeno, Neston, pão francês, pão doce e tomate. 
 
Quanto aos itens citados, destaca-se o fornecimento do pão francês, vez que não há 
evidências do fornecimento periódico, existindo apenas a comprovação documental 
referente ao fornecimento representado pelo DANFE nº 472, de 5 de setembro de 2013, no 
valor de R$ 19.701,71, do fornecedor PADARIA PONTES LTDA. - ME, CNPJ: 
56.725.190/001-30, localizado no Município de João Pessoa/PB, destinando 3.391 kg do 
produto de uma única vez. 
 
Por se tratar de produto de consumo imediato, cuja oferta deve ser efetivada em dois dias 
alternados por duas semanas no mês, para os alunos das escolas, e todas as quintas para as 
crianças de um a cinco anos das creches, é cabível o fornecimento pelo menos 
semanalmente do pão e o respectivo faturamento em período maior, que poderia ser mensal.  
 
Todavia, não há razoabilidade no faturamento realizado (uma vez no ano de 2013), 
principalmente pela inexistência de comprovação do fornecimento parcelado na prestação de 
contas apresentada. 
 
Constatou-se, além disso, que não houve sequer aquisição do pão doce (lanche das quartas-
feiras das crianças de um a cinco anos das creches). 
 
Diante do exposto, restou comprovada a incompatibilidade entre a demanda e a 
comprovação da aquisição dos gêneros alimentícios apresentada à CGU, consoante o 
cardápio per capita da merenda escolar, caracterizada, por um lado, por aquisições em 
quantidades altamente desnecessárias e, por outro, pelas aquisições em quantidades 
insuficientes para atender as crianças das creches e escolas de Santa Rita/PB, no exercício de 
2013. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício GP nº 156/2014, de 31 de outubro de 2014, a Prefeitura Municipal de 
Santa Rita/PB apresentou a seguinte manifestação: 
 
“Informamos que o processo de licitação foi concluído em junho/2013, sendo realizada 
compra emergencial antes de concluir o processo licitatório, com base no cardápio de 2012, 
daí os itens Coco Verde, Farinha de Mandioca e Inhame terem sido comprados. 
 
Foi implementado o cardápio 2013 apenas a partir de junho. Informamos ainda que durante 
o ano de 2013 houveram 17 dias de greve e alterações no número de alunos freqüentando as 
escolas, o que, muitas vezes, leva a sobra de gêneros nos estoques escolares, refletindo, 
assim, em menor pedido de gêneros. O pão francês é entregue semanalmente, com 
comprovação em recibos assinados pelos diretores. Na emissão da nota fiscal, o fornecedor 
contabiliza o valor total dos recibos assinados pelos diretores, sendo conferido pelo setor de 
contabilidade da Secretaria de Educação.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Pertinente à alegação da compra emergencial com base no cardápio de 2012, justificando a 
aquisição do coco verde, da farinha de mandioca e do inhame, reitera-se que, dentre eles, 



apenas para a farinha de mandioca havia previsão de fornecimento nos processos licitatórios 
realizados em 2013, a saber, a Dispensa de Licitação nº 6/2013. 
 
 
Desse modo, embora o coco e o inhame supostamente fizessem parte do cardápio escolar de 
2012, como alegado na manifestação, eles não foram objeto de nenhum procedimento de 
licitação, o que é inadmissível na Administração Pública. 
 
Quanto à alegação dos 17 dias de greve e das alterações no número de alunos frequentando 
as escolas, caracterizando demanda real menor com redução no pedido de gêneros, 
concorda-se que o fato é apto a justificar possíveis reduções no fornecimento de alimentos, 
embora não tenha sido apresentada documentação para amparar o fato alegado na 
manifestação. 
 
Por outro lado, é de se crer que o fato alegado levaria à redução proporcional em todos os 
gêneros alimentícios fornecidos em 2013, o que não aconteceu, haja vista que para cinco 
itens do cardápio houve aquisição superior à demanda entre 174% até 2.256%, conforme 
detalhado no campo fato do Relatório. 
 
Por fim, reitera-se que a prestação de contas apresentada não contém comprovação do 
fornecimento parcelado dos pães, conforme alegado na manifestação do gestor.   
##/AnaliseControleInterno## 

 
Recomendações: 
Recomendação 1: Adotar as medidas administrativas necessárias ao ressarcimento dos 
valores relativos aos produtos adquiridos a maior e sem comprovação do fornecimento 
parcelado. Caso não obtenha êxito, instaurar a 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. Aquisição de produtos perecíveis em prazo e quantidade incompatível com a 
capacidade de armazenamento e distribuição às escolas e creches. 
 
Fato 
 
Em visita ao Setor de Logística da Prefeitura de Santa Rita/PB, onde, segundo o gestor, 
ficam armazenados os insumos adquiridos para a merenda escolar, observou-se que o 
armazém dispõe de quatro freezers para armazenamento de produtos perecíveis, conforme 
registros fotográficos a seguir: 
 



  
Foto de um freezer, Santa Rita (PB), 16 
de setembro de 2014. 

Foto de três freezers, Santa Rita (PB), 
16 de setembro de 2014. 

 
A capacidade de cada freezer é no máximo de 520 l, resultando na capacidade total de 
armazenamento de 1080 l, no armazém do setor de logística - responsável pelo recebimento 
e distribuição da merenda para as escolas. 
 
Estimando a densidade da carne equivalente a 800 kg/m³, o setor de logística apresenta a 
capacidade total de armazenamento de 864 kg de carne congelada. 
A despeito dessa capacidade, constatou-se que houve aquisição de produtos perecíveis em 
quantidade bem superior a essa realidade. 
 
Tratou-se dos produtos discriminados no Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 
(DANFE) nº 3.555, de 1º de março de 2013, emitido pelo fornecedor MEGA MASTER 
COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA., CNPJ: 08.370.039/0001-02, em decorrência da 
Dispensa de Licitação nº 15/2013, conforme detalhado no quadro a seguir: 
 
Quadro I – Aquisição gênero perecível – dispensa nº 15/2013. 

Produto Unid. Qde. V. Unit. (R$) V. Total (R$) 
Carne bovina kg 2.112 12,9      27.244,80  
Carne moída kg 722 6,75        4.873,50  
Fígado bovino kg 311 6,75        2.099,25  
Frango coxa e sobrecoxa kg 1.980 8,99      17.800,20  
Peito de frango kg 871 8,99        7.830,29  
TOTAL 5.996  59.848,04 

Fonte: DANFE nº 3.555, de 1/3/2013, emitido por Mega Master Comercial de Alimentos Ltda., CNPJ: 
08.370.039/0001-02. 
 
Nesse caso, houve o recebimento de gênero perecível em montante superior a quase sete 
vezes a capacidade de armazenamento do setor de logística (5.996 kg/864 kg). 
Essa incompatibilidade entre o recebimento de perecíveis e os equipamentos de 
armazenamento foi recorrente durante o exercício de 2013, conforme registrado a seguir: 
 
Quadro II – Aquisição fornecedor MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. 

1. Produto 2. Unid. 3. DANFE nº 4. Data 5. Qtde. 6. 
Capacidade 
freezer 

7. 
Diferença 
(6 – 5) 

Carne bovina, carne 
moída, coxa e 
sobrecoxa de frango, 
peito de frango. 

kg 3758 e 3759 16/4/13 2.123 864 -1.259 

Carne bovina, carne 
moída, coxa e 
sobrecoxa de frango, 
peito de frango. 

kg 3854 30/4/13 1.813,50 864 -949,5 



 
Quadro III – Aquisição fornecedor DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA. 

1. Produto 2. Unid. 3. DANFE nº 4. Data 5. Qtde. 6. 
Capacidade 
freezer 

7. 
Diferença 
(6 – 5) 

Coxa e sobrecoxa de 
frango. 

kg 51, 52, 53 11/7/13 1.156 864 -292 

Carne bovina, carne 
moída, coxa e 
sobrecoxa de frango. 

kg 55, 56, 57, 58 12/7/13 2.682,50 864 -1.818,5 

 
O fornecimento atípico em função da capacidade de armazenamento e da logística de 
distribuição às escolas ocorreu também mediante o recebimento de produtos em datas 
próximas, como foi o caso de 1.031 kg de carne bovina e coxa e sobrecoxa de frango 
entregues pelo fornecedor DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA., em 2/8/2013 (DANFE 
nº 80, 81 e 82) em conjunto com 1.120 kg de coxa e sobrecoxa de frango entregues pelo 
mesmo fornecedor, em 9 de agosto de 2013 (DANFE nº 95, 93 e 97) e 414 kg de peito de 
frango entregues pelo fornecedor MEGA MASTER, também em 9 de agosto de 2013 
(DANFE nº 4467, 4468 e 4469), totalizando 2.565 kg de perecíveis para armazenamento e 
distribuição às escolas no período de sete dias, a despeito da capacidade dos quatro freezers 
existentes para condicionamento dos produtos (864 kg). 
 
Corroborando a evidência da incompatibilidade entre o fornecimento e a capacidade de 
armazenamento e de distribuição, constatou-se que houve, em 1º de agosto de 2013, a 
revogação do item 29 do Pregão Presencial nº 15/2013, referente à carne moída, cuja 
motivação encontra-se no Ofício nº 29/2013, de 18 de julho de 2013, expedido pelo 
Departamento de Nutrição da Secretaria Municipal de Educação (fls. 382 do Pregão 
Presencial nº 15/2013), nos seguintes termos: 
 

 [...] “Visto que o município possui uma extensa Zona Rural, além de não 
possuir câmara frigorífica para armazenamento, não há possibilidade de 
recebermos carne moída resfriada, devido à alta perecibilidade deste gênero 
alimentício. Diante disso, solicito a revogação deste item e um novo processo 
licitatório para tal, com o novo descritivo acima citado.” 

 
Saliente-se, por fim, que a referência temporal da data de emissão dos DANFE, para efeito 
de recebimento, ocorre tão somente pela ausência de atesto dos DANFE com a data do fato 
para boa parte dos documentos fiscais disponibilizados à CGU. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício GP nº 156/2014, de 31 de outubro de 2014, a Prefeitura Municipal de 
Santa Rita/PB apresentou a seguinte manifestação: 
“Informamos que a entrega dos gêneros perecíveis (carnes) é realizada assim que é feita a 
entrega, sendo abastecido diretamente o Caminhão Frigorífico, ficando no setor de logística 
apenas uma quantidade pequena, para entrega no dia seguinte.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
De acordo com o Ofício nº 74/2014, de 15 de setembro de 2014, da Secretaria Municipal de 
Educação: 
 



“Os fornecedores entregam os gêneros no almoxarifado central (Setor de 
Suprimentos e Logística), onde são recebidos e conferidos pelo coordenador 
e pela nutricionista deste setor. Lá existe um sistema informatizado que é 
alimentado com a entrada dos produtos e dado baixa quando há saída para 
as Escolas.” 

 
Dessa forma, a alegação do recebimento dos alimentos congelados perecíveis com a 
distribuição imediata às escolas deveria estar comprovada nos movimentos de entrada e 
saída do sistema informatizado (Public Soft), o que não se verificou nos relatórios extraídos 
durante a inspeção física do Setor de Logística. 
Portanto, não há evidências de que a manifestação apresentada ocorreu conforme foi 
alegado. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.2. Irregularidades na licitação de que trata o Pregão Presencial nº 15/2013, 
destinado à aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar em 2013. 
 
Fato 
 
A solicitação de abertura do procedimento licitatório para aquisição dos gêneros 
alimentícios da merenda escolar para o exercício de 2013 ocorreu por meio do Ofício SME 
nº 158/2013, de 5 de março de 2013, gerando a abertura do processo referente ao Pregão 
Presencial nº 15/2013 para registro de preços. 
 
Nesse processo, constatou-se que não existem os orçamentos com a pesquisa de preços para 
determinação do preço de referência da licitação. Havia, tão somente, um mapa comparativo 
(fls. 12 a 17), emitido em 10 de junho de 2013, pelo Setor de Cotação de Preços da PM de 
Santa Rita/PB, com os preços dos gêneros alimentícios solicitados pela Secretaria Municipal 
de Educação (SME) e fornecidos pelas seguintes empresas: DANTAS & LACERDA 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME; BOMPRECO SUPERMERCADOS DO 
NORDESTE LTDA; BRENO VASCONCELOS TOME – EPP; MEGA MASTER 
COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. 
 
Saliente-se, por oportuno, que embora a localização no processo leve a crer (pela lógica) que 
tal mapa precedeu o edital, a emissão do mapa ocorreu em data posterior à própria abertura 
do certame, como se evidenciará adiante. 
 
Preliminarmente, foi emitido o edital pela pregoeira, em 7/5/2013, com abertura do certame 
prevista para acontecer no dia 21 de maio de 2013, às 09:30 h. 
 
Na mesma data de emissão do edital, houve o despacho encaminhando-o à assessoria 
jurídica e a respectiva apreciação da minuta com a emissão do Parecer Jurídico nº 87/2013, 
aprovando-a na íntegra, em que pese a ausência de elementos básicos como o Termo de 
Referência contendo o cronograma de entrega previsto para o quantitativo estimado da 
aquisição e das minutas da ata de registro de preços e do contrato a ser firmado. 
 
A publicação do aviso da licitação ocorreu no Diário Oficial do Estado da Paraíba (DOE) no 
dia seguinte, em 8 de maio de 2013. 
 
Entre os dias 9 a 16 de maio de 2013 houve a entrega do edital para 20 interessados, 
conforme os comprovantes de entrega. 



 
Em 16 de maio de 2013, mediante publicação no DOE, houve o adiamento da abertura do  
certame para o dia 4 de junho de 2013, às 09:30 h, não se encontrando a motivação do 
adiamento no processo a que se refere a licitação em análise. 
 
Nessa mesma data, houve a emissão do novo edital contendo os anexos: Termo de 
Referência, Modelo de Proposta de Preços, Modelo de Declarações, Minuta do Contrato e 
Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
Entre os dias 17 de maio de 2013 e 4 de junho de 2013 retiraram o novo edital 20 empresas, 
conforme os comprovantes de entrega. 
 
Verificou-se que compareceram ao certame as empresas: JOSÉ LUCENA DA SILVA - ME, 
CNPJ: 07.694.009/0002-70; VEIGA PESSOA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME, CNPJ: 
16.593.878/0001-18; NUTRI CARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA., 
CNPJ: 04.275.808/0003-02; DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA.,CNPJ: 
17.020.542/0001-29; e MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA., CNPJ: 
08.370.039/0001-02. 
 
De acordo com a Ata da Sessão Pública realizada em 4 de junho de 2013, sagraram-se 
vencedoras, após as etapas de lances dos 35 itens, apenas as licitantes MEGA MASTER 
COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. (venceu 27 itens), DISTRIBUIDORA 
BRAZMAC LTDA. (venceu 3 itens), e NUTRI CARE PRODUTOS MÉDICOS E 
HOSPITALARES LTDA (venceu 5 itens). 
 
Embora a mencionada Ata cite que “[...] após a etapa de lances do(s) 35 item(ns) do 
processo obteve os seguintes valores finais:”, não há no processo o registro que comprove o 
histórico da disputa por lances verbais sucessivos formulados pelas licitantes, que resultou 
nos preços adjudicados e constantes da Ata da Sessão Pública de Abertura e Julgamento do 
Pregão Presencial nº 15/2013. 
 
Tampouco foram solicitadas e anexadas ao processo as propostas finais, após o suposto 
resultado da disputa por lances verbais, as quais deveriam respaldar a execução dos 
contratos a serem celebrados. 
 
Ao se comparar a proposta de preços dos licitantes, constatou-se que quatro itens foram 
adjudicados a empresas com os preços registrados em Ata superiores à proposta de outra 
licitante, como se observa no quadro adiante: 
 
Quadro I – Comparação valor adjudicado e proposta menor preço no processo. 

Item Produto Empresa 
Adjudicada 

Qtde. 
Estimada 

Vlr. 
Unit. 
(R$) 

Vlr. Total 
(R$) 

Vlr. Unit. 
Proposta 
MEGA 
(R$) 

Vlr. Total 
Proposta 
MEGA 
(R$) 

9 Cereal Infantil NUTRI CARE  144 4,00 576,00  2,94  423,36  
10 Cereal Infantil NUTRI CARE 120 4,00 480,00  2,94  352,80  
11 Cereal Infantil NUTRI CARE 120 4,00 480,00  2,94  352,80  
29 Carne moída BRAZMAC 28488 11,50 327.612,00  7,70  219.357,60  
TOTAL 329.148,00  220.486,56 

Fonte: Ata da Sessão Pública (fls. 341 a 344) e proposta de preços da MEGA MASTER COMERCIAL DE 
ALIMENTOS LTDA (fls. 196 e 201). 
 



 
Sob esse aspecto, por se tratar de licitação do tipo menor preço em que não houve a 
desclassificação de quaisquer dos itens apresentados nas propostas dos licitantes, constatou-
se que a adjudicação dos itens 9, 10, 11 e 29 do Pregão Presencial nº 15/2013, pelos valores 
registrados em ata, provocou a contratação mais onerosa para o erário, no valor de R$ 
108.661,44, em benefício das empresas NUTRI CARE PRODUTOS MÉDICOS E 
HOSPITALARES LTDA. e DISTRIBUIDORA BRAZ MAC LTDA. 
 
Embora se trate de suposto ambiente de concorrência entre os licitantes, não há no processo 
qualquer registro quanto ao fato abordado, muito embora todas as propostas tenham sido 
rubricadas pelos representantes das empresas e elas tenham passado pela suposta disputa por 
lances do pregão, mediante condução da pregoeira. 
 
Como já mencionado, nas folhas 12 a 17 do processo licitatório existe um Mapa 
Comparativo de Preços dos itens da merenda escolar. 
 
Conquanto seja extemporâneo à fase interna da licitação, uma vez que foi emitido em 10 de 
junho de 2013, portanto, posterior à sessão pública de abertura e julgamento das propostas, 
ocorrida em 4 de junho de 2013, os preços ali registrados apresentam-se inferiores aos 
valores adjudicados em 23 itens do Pregão Presencial nº 15/2013, conforme se observa no 
quadro a seguir: 
 
Quadro II – Comparação valor adjudicado e Mapa de Preços do processo. 

Item Produto Empresa 
Adjudicada 

Qtde. 
Estimada 

Vlr. 
Unit. 
(R$) 

Vlr. Total 
(R$) 

Vlr. Unit. 
Mapa 
Preços 
(R$) 

Vlr. Total 
Mapa Preços 
(R$) 

2 Açúcar  
MEGA 
MASTER 39096 

                
2,18  

          
85.229,28            1,78       69.590,88  

3 Arroz: 
MEGA 
MASTER 50340 

                
2,39  

       
120.312,60            2,08     104.707,20  

4 Aveia 
MEGA 
MASTER 6300 

                
2,25  

          
14.175,00            1,68       10.584,00  

5 
Biscoito 
doce 

MEGA 
MASTER 42060 

                
2,50  

       
105.150,00            2,48     104.308,80  

6 
Biscoito 
salgado 

MEGA 
MASTER 42060 

                
2,40  

       
100.944,00            1,99       83.699,40  

7 
Canela em 
pó 

MEGA 
MASTER 960 

                
1,50  

            
1.440,00            0,99  

           
950,40  

8 
Cereal 
infantil NUTRI CARE 1284 

                
4,00  

            
5.136,00            3,46         4.442,64  

9 
Cereal 
infantil NUTRI CARE  144 

                
4,00  

                
576,00            3,46  

           
498,24  

10 
Cereal 
infantil NUTRI CARE  120 

                
4,00  

                
480,00            3,46  

           
415,20  

11 
Cereal 
infantil NUTRI CARE  120 

                
4,00  

                
480,00            3,46  

           
415,20  

15 
Farinha  
láctea 

MEGA 
MASTER 4704 

                
8,47  

          
39.842,88            5,38       25.307,52  

16 
Feijão 
carioca 

MEGA 
MASTER 16452 

                
7,00  

           
   115.164,00            6,00       98.712,00  

18 Feijão preto 
MEGA 
MASTER 1992 

                
5,45  

          
10.856,40            4,10         8.167,20  

20 
Fubá de 
milho 

MEGA 
MASTER 76416 

                
1,00  

          
76.416,00            0,98       74.887,68  



Item Produto Empresa 
Adjudicada 

Qtde. 
Estimada 

Vlr. 
Unit. 
(R$) 

Vlr. Total 
(R$) 

Vlr. Unit. 
Mapa 
Preços 
(R$) 

Vlr. Total 
Mapa Preços 
(R$) 

21 Leite 
MEGA 
MASTER 154092 

                
3,60  

          
554.731,20           3,07     473.062,44  

22 Macarrão 
MEGA 
MASTER 65424 

                
1,80  

          
117.763,20           1,59     104.024,16  

23 Margarina 
MEGA 
MASTER 1608 

                
1,89  

            
3.039,12            1,70         2.733,60  

24 Óleo soja 
MEGA 
MASTER 3432 

                
4,28  

          
14.688,96            2,96       10.158,72  

25 Proteína soja 
MEGA 
MASTER 15000 

                
3,07  

          
46.050,00            2,99       44.850,00  

26 Sal 
MEGA 
MASTER 3936 

                
0,95  

            
3.739,20            0,80         3.148,80  

27 Tempero 
MEGA 
MASTER 11424 

                
0,46  

            
5.255,04            0,39         4.455,36  

29 Carne moída BRAZMAC 28488 
              
11,50  

       
327.612,00            6,75     192.294,00  

35 Ovo 
MEGA 
MASTER 5268 

              
10,30  

          
54.260,40            9,00       47.412,00  

TOTAL 1.803.341,28  1.468.825,44 
Fonte: Ata da Sessão Pública de Abertura e Julgamento Pregão nº 15/2013 e Mapa de Preços (fls. 12 a 17). 
 
Em se visando obter a proposta mais vantajosa para a Administração, constatou-se que os 23 
itens do Quadro II adjudicados no Pregão Presencial nº 15/2013 mostraram-se inadequados 
por ensejarem contratação mais onerosa ao erário, no montante de R$ 334.515,84. 
Após a publicação da homologação do certame, em 13 de junho de 2013, houve a 
formalização dos contratos nº 286/2013, com a MEGA MASTER COMERCIAL DE 
ALIMENTOS LTDA.; nº 275/2013, com a NUTRI CARE PRODUTOS MÉDICOS E 
HOSPITALARES LTDA.; e nº 287/2013, com a DISTRIBUIDORA BRAZ MAC LTDA., 
todos firmados em 17/6/2013. 
 
De acordo com a prestação de contas de 2013 apresentada à CGU, as Notas Fiscais 
Eletrônicas pertinentes ao Pregão Presencial nº 15/2013 começaram a ser emitidas em 13 de 
junho de 2013, ou seja, na mesma data de homologação do certame e anteriormente a 
celebração dos contratos de fornecimento, portanto. 
 
Desse modo, conclui-se que as irregularidades verificadas na licitação de que trata o Pregão 
Presencial nº 15/2013 favoreceram as empresas MEGA MASTER COMERCIAL DE 
ALIMENTOS LTDA., CNPJ: 08.370.039/0001-02, DISTRIBUIDORA BRAZ MAC 
LTDA., CNPJ: 17.020.542/0001-29, e NUTRI CARE PRODUTOS MÉDICOS E 
HOSPITALARES LTDA., CNPJ: 04.275.808/0003-02, mediante os contratos nº 286/2013, 
no valor de R$ 1.765.532,40, nº 287/2013, no valor de R$ 727.626,00, e nº 275/2013, no 
valor de R$ 32.061,00, respectivamente. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício GP nº 156/2014, de 31 de outubro de 2014, a Prefeitura Municipal de 
Santa Rita/PB apresentou a seguinte manifestação: 
“Conforme indicado no descritivo enviado pelo Setor de Nutrição, os itens 9, 10 e 11 
apresenta especificação de CEREAL INFANTIL, FARINHA DE ARROZ E AVEIA 
PRÉ-COZIDA: para complementar a alimentação da criança a partir do 6° mês, 



enriquecido com 9 vitaminas, contendo nutriprotect e fumarato ferroso. Esses dois 
últimos compostos só são encontrados na marca "Mucilon" que foi o produto indicado 
apenas pela NUTRICARE.” (grifo original). 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Apesar de se referir apenas a uma parte das irregularidades, cabe salientar que o processo 
licitatório deve registrar o conjunto de atos praticados durante o certame. Logo, a relevante 
decisão sobre a possível desclassificação de qualquer proposta deveria estar consignada, de 
forma circunstanciada, em ata da reunião que a julgou, em atenção ao princípio da 
formalidade, com previsão legal no Art. 4º, parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993. 
 
Tendo em vista que não há qualquer menção ao fato alegado na manifestação em Ata da 
Sessão Pública referente ao Pregão Presencial nº 15/2013, é descabido admitir, em 
detrimento à transparência processual, que a proposta de menor preço do produto cereal 
infantil não atendeu às exigências contidas na licitação. 
 
Ademais, para o item 29, carne moída, cuja situação é idêntica ao do cereal, não houve 
qualquer manifestação para explicar a adjudicação de proposta com preço maior ao 
apresentado por outra licitante. 
 
Diante do conjunto probatório das irregularidades apontadas no campo fato, não há como 
cogitar a conformação do processo licitatório a que se refere o Pregão Presencial nº 15/2013 
com a legislação e com o interesse público. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.3. Irregularidades nas contratações de gêneros alimentícios da Agricultura 
Familiar. 
 
Fato 
 
No exercício de 2013, a aquisição de produtos hortifrutigranjeiros destinado à merenda 
escolar ocorreu por meio de licitação dispensável. 
 
Inicialmente, houve a dispensa da licitação com base no Art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93, para 
o fornecimento por 28 dias úteis, em virtude do Decreto Municipal nº 2/2013 que declarou 
situação de emergência no Município, conforme o processo a que se refere a Dispensa de 
Licitação nº 46/2013. 
 
Posteriormente, houve a dispensa de licitação com base no Art. 14, § 1º, da Lei nº 11.947, de 
16/6/2009, mediante a Chamada Pública nº 1/2013, cujos procedimentos de realização 
vigentes à época encontram-se normatizados na Resolução CD/FNDE nº 38, de 16/7/2009. 
Em ambos os casos, foi contratada a ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E 
PRODUTORES RURAIS DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PARAÍBA (AMPRAFA), 
CNPJ: 13.437.073/0001-97. 
 
No primeiro caso (dispensa por emergência), constatou-se que o processo não foi instruído 
conforme o Art. 26, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93. 
 



Desse modo, estavam ausentes a caracterização da situação emergencial, existindo apenas a 
menção ao Decreto Municipal nº 2/2013, sem ao menos anexá-lo ao processo, a razão da 
escolha do fornecedor e a justificativa de preço. 
 
Apesar de a solicitação de compra dos produtos da agricultura familiar haver sido realizada 
em 13/3/2013, conforme o Ofício SME nº 189/2013 (fl. 1), o expediente da AMPRAFA que 
encaminhou o orçamento com a proposta de preços, no valor de global de R$ 130.029,80, 
foi emitido anteriormente, no dia 25/2/2013 (fl. 2). 
 
Interessante notar que o encaminhamento desse orçamento não foi por meio de Carta 
Comercial, pois no processo o documento existente é o Ofício 005/2013/AMPRAFA, como 
se fosse de um órgão ou entidade integrante da Administração Pública. 
Além desse orçamento, havia outro, emitido pelo SACOLÃO FAMILIAR (JANDIRA 
XAVIER MORAIS EIRELI – ME), CNPJ: 17.652.288/0001-81, no valor total de R$ 
131.122,16, sem qualquer expediente que o encaminhasse. 
 
Constata-se que inexiste no processo qualquer ato administrativo formalizado visando à 
consulta ou à obtenção de preços dos citados fornecedores. 
 
Embora corresponda a um dos primeiros atos da fase interna do procedimento licitatório, 
houve a autuação do processo administrativo da Dispensa nº 46/2013 (fl. 13), em 22/3/2013, 
já contendo, além das propostas de preços mencionadas, a Certidão Negativa de Débitos 
Relativos às Contribuições Previdenciárias, a Certidão Negativa da Receita Estadual, o 
Certificado de Regularidade do FGTS, a Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos 
aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, o Recibo de Entrega da RAIS e a 
Declaração de Inatividade da AMPRAFA. 
 
Além disso, verificou-se a concentração de atos administrativos em dois dias, conforme 
demonstra o resumo constante do quadro a seguir: 
 
Quadro I – Concentração de atos administrativos nos dias 22 e 25/3/2013. 

Ato Data Folhas do processo 
Folha de autuação assinada pelo Prefeito 22/3/2013 13 
Exposição de motivos nº 66/2013 assinada pelo Prefeito 22/3/2013 14 
Solicitação informação sobre disponibilidade 
orçamentária assinada pela Coordenadora do Setor de 
Licitação 

22/3/2013 15 

Informação sobre disponibilidade orçamentária assinada 
pelo Coordenador de Contabilidade 

22/3/2013 16 

Solicitação para emissão de parecer jurídico 25/3/2013 17 
Emissão de parecer jurídico 25/3/2013 18, 19 e 20 
Emissão Termo de Dispensa pela Comissão de Licitação. 25/3/2013 21 
Emissão Termo de Ratificação pelo Prefeito 25/3/2013 22 
Publicação do Extrato do Termo de Ratificação no DOE 26/3/2013 24 

Fonte: Processo Administrativo da Dispensa de Licitação nº 46/2013. 
 
A despeito da inexistência da habilitação jurídica da AMPRAFA no processo referente à 
Dispensa nº 46/2013, constatou-se, mediante análise à Consulta Pública nº 1/2013, que o 
SACOLÃO FAMILIAR trata-se de empresa individual cuja titular é associada da 
AMPRAFA, além de Suplente da Diretoria, conforme as folhas 54 e 48 do processo 
administrativo nº 126/2013, que contém a relação nominal com o CPF dos associados e a 
Ata de Posse dos Membros da Diretoria, respectivamente. 
 



 
Nesse caso, há, no mínimo, um conflito ético em se admitir a proposta de preços do 
SACOLÃO FAMILIAR para amparar a contratação direta da AMPRAFA pelos preços por 
ela apresentados. 
 
No que se refere à Chamada Pública nº 1/2013, constatou-se que o procedimento adotado 
destoa totalmente da regulamentação imposta pela Resolução CD/FNDE nº 38, de 
16/7/2009. 
 
De acordo com esse normativo vigente à época da contratação, a aquisição deveria “ser 
precedida de uma ampla e documentada pesquisa de preços no mercado de varejo e de 
atacado no âmbito local, regional, territorial, estadual ou nacional, nesta ordem;” (Art. 19, 
VII, da Resolução CD/FNDE nº 38/2009). 
 
Entretanto, havia no processo apenas um Mapa Comparativo (fls. 12, 13 e 14), emitido pelo 
Setor de Cotação de Preços da Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB, em 19/4/2013, com os 
preços supostamente apresentados por MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA 
– ME, CNPJ: 09.685.217/0001-57; ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DA 
AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE SANTA RITA, CNPJ: 
15.032.688/0001-69; e ASSOCIACAO DOS MORADORES E PRODUTORES RURAIS 
NA AGRICULTURA FAMILIAR DOS MUNICIPIOS DO VALE DO RIO PARAIBA, 
CNPJ: 13.437.073/0001-97. 
 
Saliente-se que não havia os documentos originais com as pretensas cotações de preços 
desses fornecedores. 
 
Ao estabelecer a obrigação legal da destinação de 30% dos recursos do PNAE para 
aquisição de gêneros da Agricultura Familiar, a mesma lei facultou a dispensa da licitação, 
desde que os preços sejam compatíveis com o mercado local, conforme Art. 14, § 1º, da Lei 
nº 11.947, de 16/6/2009. 
 
Por os preços necessariamente serem compatíveis com o mercado local, não existe 
competição ou julgamento do tipo menor preço na Chamada Pública, porquanto os preços 
são definidos previamente pela Administração Pública (Entidade Executora) e caso existam 
mais de um interessado no processo de aquisição, a Resolução estabelece o critério de 
escolha, qual seja: 
 

“§ 3º No caso de existência de mais de um Grupo Formal ou Informal 
participante do processo de aquisição para a alimentação escolar, deve-se 
priorizar o fornecedor do âmbito local, desde que os preços sejam 
compatíveis com os vigentes no mercado local resguardadas as 
condicionalidades previstas nos §§ 1º e 2º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009. 
(Art. 23, § 3º, da Resolução CD/FNDE nº 38/2009). 

 
No caso da Chamada Pública nº 1/2013, constatou-se que não foi estabelecido pelo 
Município o preço de aquisição dos gêneros alimentícios e como compareceu ao 
chamamento apenas a AMPRAFA, acolheram-se os preços por ela apresentados no Projeto 
de Venda, cujos valores eram superiores àqueles constantes do Mapa Comparativo (fls. 12, 
13 e 14). 



Quanto ao Projeto de Venda, ressalte-se que o modelo previsto no Anexo V da Resolução 
CD/FNDE nº 38/2009 estabelece que deve ser discriminada a relação com os associados 
(agricultores familiares) contendo o produto, unidade, quantidade e preços unitário e total a 
serem fornecidos por cada agricultor familiar. 
 
Todavia, o Projeto de Venda encaminhado pela AMPRAFA não identifica individualmente 
o produtor rural da agricultura familiar responsável pelo fornecimento de cada 
hortifrutigranjeiro. É o que mostra o quadro a seguir: 
 
Quadro II – Projeto de Venda da AMPRAFA. 

 
Fonte: Processo nº 126/2013 referente à Consulta Pública nº 1/2013. 

 
Ao se analisar a Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) da AMPRAFA (fl. 30), verifica-se 
que dos 65 associados nenhum é identificado como agricultor familiar, conforme se observa 
no quadro a seguir: 
 
Quadro III – DAP da AMPRAFA. 



 
Fonte: Processo nº 126/2013 referente à Consulta Pública nº 1/2013. 

 
Saliente-se, no que se refere à divulgação da Chamada Pública nº 1/2013, que também não 
foi observado o disposto no caput do Art. 21 da Resolução CD/FNDE nº 38/2009: 
 

“Art. 21. As Entidades Executoras deverão publicar a demanda de aquisições 
de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar 
por meio de chamada pública de compra, em jornal de circulação local, 
regional, estadual ou nacional, quando houver, além de divulgar em seu sítio 
na internet ou na forma de mural em local público de ampla circulação.” 

 
Verificou-se, entretanto, que a divulgação ocorreu apenas mediante a publicação do aviso da 
chamada pública no Diário Oficial do Estado da Paraíba (DOE), conforme resumo 
discriminado no quadro seguir: 
 
Quadro IV – Divulgação da Chamada Pública nº 1/2013. 

Data DOE Motivo Data sessão pública Nº folha processo 
8/5/2013 Convocação Chamada Pública nº 1/2013 22/5/2013 11 
9/5/2013 Convocação Chamada Pública nº 1/2013 23/5/2013 16 
16/5/2013 Adiamento Chamada Pública nº 1/2013 5/6/2013 28 A 

Fonte: Processo administrativo nº 126/2013. 
 
Desse modo, verificou-se que houve restrição à divulgação da Chamada Pública nº 1/2013. 
Por fim, verificou-se que o Ofício 005/2013/AMPRAFA, de 25/2/2013, e a proposta de 
preços por meio dele encaminhada na Dispensa nº 46/2013 foram assinados pela Presidente 
da AMPRAFA cuja posse ocorreu posteriormente, apenas em 10/4/2013, conforme Ata 
constante na folha 48 do processo nº 126/2013, relativo à Chamada Pública nº 1/2013. 
 
 



 
Assim, tem natureza precária a representação da Associação, no caso da Dispensa nº 
46/2013, vez que não há a habilitação jurídica da AMPRAFA no processo a que se refere a 
licitação dispensada. 
 
Diante do exposto, conclui-se que as irregularidades da Dispensa de Licitação nº 46/2013 e 
da Chamada Pública nº 1/2013 findaram por favorecer entidade que não comprovou aptidão 
para o fornecimento de gêneros alimentícios oriundos da agricultura familiar, denominada 
ASSOCIACAO DOS MORADORES E PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA 
FAMILIAR DOS MUNICIPIOS DO VALE DO RIO PARAIBA (AMPRAFA), CNPJ: 
13.437.073/0001-97, mediante aquisições diretas, no valor de R$ 130.029,80, para a 
Dispensa nº 46/2013, e R$ 1.269.464,52, conforme o contrato nº 292/2013, oriundo da 
Chamada Pública nº 1/2013. 
  
##/Fato## 

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

Análise do Controle Interno 
 
Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos fatos, a 
análise do Controle Interno sobre a constatação está registrada acima, no campo ‘fato’. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.4. Instalações físicas e equipamentos inadequados para o armazenamento da 
merenda escolar. 
 
Fato 
 
Em inspeção física ao Setor de Logística da Prefeitura Municipal de Santa Rita, unidade 
responsável, segundo o gestor, pelo recebimento, armazenamento e distribuição da merenda 
escolar, constatou-se a inadequação das instalações físicas, conforme registro fotográfico a 
seguir: 
 

  

Foto da área externa contígua ao Setor de 
Logística, 16 de setembro de 2014. 

Foto da área interna – ausência de telas de 
proteção contra insetos e animais, 16 de setembro 
de 2014. 

 
Também se constatou a inadequação dos freezers quanto à capacidade de armazenamento de 
gêneros perecíveis demandado pelo cardápio, conforme relatado em item específico deste 
relatório. 
  
##/Fato## 



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

Análise do Controle Interno 
 
Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos fatos, a 
análise do Controle Interno sobre a constatação está registrada acima, no campo ‘fato’. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.5. Falta de capacitação dos membros do CAE. 
 
Fato 
 
Em entrevista com membro do Conselho de Alimentação Escolar (CAE) do Município de 
Santa Rita/PB, verificou-se que não houve oferta de capacitação para os membros desse 
Conselho. 
  
##/Fato## 

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

Análise do Controle Interno 
 
Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos fatos, a 
análise do Controle Interno sobre a constatação está registrada acima, no campo ‘fato’. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.6. Limitação à atuação do CAE. 
 
Fato 
 
Em relação à atuação do CAE, verificou-se que foram elaborados os Planos de Ação de 
2013 e de 2014. 
 
No que se refere ao cumprimento dos Planos, verificou-se que o Conselho constantemente 
solicitou à Secretaria Municipal de Educação (SME) a disponibilização de processos 
licitatórios, notas fiscais, extratos de conta bancária e guias de remessa da merenda para 
análise, conforme o Ofício nº 001/2013, de 6 de junho de 2013, Ofício nº 003/2013, de 7 de 
junho de 2013, e os Memorandos nº 02/2014, de 23 de setembro de 2014, nº 04/2014, de 6 
de outubro de 2014 e nº 06/2014, de 9 de outubro de 2014. 
 
Quanto às solicitações efetuadas pelo CAE, destaca-se o pedido formulado por meio do 
Ofício COMAE nº 2/2013, de 8 de maio de 2013, para obtenção e guarda do Livro de Atas 
do CAE, devidamente numerado e assinado. 
 
Em análise efetuada na documentação apresentada pelo CAE, verificou-se que as poucas 
reuniões e registros de atuação do Conselho ocorreram em folha de papel A4 avulsa e 
manuscrita, o que demonstra que o pedido não foi atendido. 
 
A despeito da ausência do registro formal quanto às análises realizadas pelo CAE na 
documentação por ele solicitada à SME, bem como do registro se houve limitação no 
fornecimento das informações requeridas, verificou-se que o CAE procedeu à inspeção 



física do Setor de Logística e dos depósitos e cozinhas de algumas escolas, havendo 
detectado irregularidades, as quais foram registradas em Ata avulsa e, também, comunicadas 
ao gestor municipal, dentre elas, destacam-se: 
 
Quadro I – Resumo achados do CAE em 2013 e 2014. 

Documento Achado 
Ofício COMAE nº 4/2013, de 7/6/2013. Merenda próxima ao material de limpeza e material 

hospitalar, no Setor de Logística. 
Ofício COMAE nº 5/2013, de 7/6/2013. Falta de merenda. 
Atas avulsas, de 28/7/2014. Não há como seguir o cardápio, na Escola Flávio Maroja, 

pela ausência de frutas e verduras. 
Falta de merenda na Escola Estevão Carneiro da Cunha. 

Memorando nº 3/2014, de 23/9/2014. Fornecimento de merenda é insuficiente (não há o 
abastecimento de carnes, verduras e frutas em data 
próximas aos cereais), desde março/2014 até 
setembro/2014. 

 
Dessa forma, apurou-se que o CAE de Santa Rita/PB vem atuando, entretanto, não tem sido 
dado acesso, por parte da Prefeitura, às informações sobre a execução do Programa de 
Alimentação Escolar para o pleno exercício das suas atribuições. 
  
##/Fato## 

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

Análise do Controle Interno 
 
Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos fatos, a 
análise do Controle Interno sobre a constatação está registrada acima, no campo ‘fato’. 
 ##/AnaliseControleInterno## 
3. Conclusão 

 
Com base nos exames realizados, conclui-se que a aplicação dos recursos federais 
recebidos não está devidamente adequada à totalidade dos normativos referentes ao objeto 
fiscalizado, causando dano ao erário, no montante de R$ 553.037,34, no exercício de 2013. 



Ordem de Serviço: 201411266 
Município/UF: Santa Rita/PB 
Órgão: MINISTERIO DA EDUCACAO 
Instrumento de Transferência: Não se Aplica  
Unidade Examinada: SANTA RITA GABINETE PREFEITO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 2.756.780,99 
Prejuízo: R$ 912.358,22 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 08/09/2014 a 10/10/2014 sobre a 
aplicação dos recursos do programa 2030 - Educação Básica / 12KV - Implantação e 
Adequação de Estruturas Esportivas Escolares no município de Santa Rita/PB. 
 
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. 

Trata-se da análise da contratação e execução dos objetos pactuados mediante o Termo de 
Compromisso nº PAC201112/2011, Processo nº 23400.000162/2011-00, entre o Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, e a 
Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB, CNPJ nº 09.159.666/0001-61, no valor de R$ 
2.434.502,35 (dois milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, quinhentos e dois reais e 
trinta e cinco centavos), qual seja a construção de 05 quadras escolares nas Escolas 
Municipais de Ensino Fundamental Odilon Ribeiro (comunidade Tibiri II), Egídio Madruga 
(Marcos Moura), Amaro Gomes (Livramento), Arnaldo Bonifácio (Odilândia) e  Paulo 
Jorge (Lerolândia). 

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. Superestimativa das quantidades dos itens de serviços relativos à execução da 
estrutura de cobertura em aço, ocasionando superfaturamento de R$ 211.477,91.   
 
Fato 
 



Trata-se da análise dos repasses do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – 
FNDE para a Prefeitura Municipal de Santa Rita, no montante de R$ 2.756.780,99, visando 
a Construção de Quadras Escolares com recursos do Programa de Aceleração do 
Crescimento 2 – Implantação Adequados Estruturas Esportivas Escolares – PAC II. 

Para tanto, a Prefeitura Municipal de Santa Rita, realizou os seguintes procedimentos 
licitatórios: 

Modalidade Nº Processo Vencedora Valor Proposta Data de 
Homologação 

Concorrência 228/2011 JBS CONSTRUÇÕES E 
INCORPORAÇÕES LTDA 486.006,60 15/12/2011 

Concorrência 229/2011 URTIGA CONSTRUÇOES E 
INCORPORAÇÕES LTDA 485.936,32 15/12/2011 

Concorrência 230/2011 URTIGA CONSTRUÇOES E 
INCORPORAÇÕES LTDA 460.961,91 15/12/2011 

Concorrência 44/2012 URTIGA CONSTRUÇOES E 
INCORPORAÇÕES LTDA 480.899,90 06/03/2012 

Concorrência 102/2012 JBS CONSTRUÇÕES E 
INCORPORAÇÕES LTDA 486.006,60 12/07/2012 

  VALOR TOTAL 2.399.811,33  
 

Foram efetuadas análise das informações sobre o contrato pactuado entre a empresa 
URTIGA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ Nº 06.879.669/0001/81 
e a Prefeitura Municipal de Santa Rita objetivando a construção de quadra poliesportiva da 
Escola Municipal de Ensino Fundamental Odilon Ribeiro, localizada nem Tibiri II, Santa 
Rita/PB, por meio da Concorrência Pública nº 229/2011. 

Por meio de inspeção física, realizaram-se medições dos seguintes itens de serviços que 
representam 92% do montante total contratado: 

QUADRA POLIESPORTIVA – TIBIRI II 

Item Descrição Unidade Quantidade Preço 
Unitário Valor Total 

2.2. ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL 
S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO m3 458,7 57,87 26.544,97 

3.2 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X  m3 308,3 32,44 10.001,25 

3.3 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 
10,0mm kg 4.244,11 7,04 29.878,53 

3.4 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM 
AGREGADO ADQUIRIDO m3 53,05 280,55 14.883,18 

4.1 MURO CONTORNO DE ALVENARIA. E 
CONC(PILAR+CINTA),INC PINTURA m2 113,2 78 8.829,60 

4.2 ALV DE ELEM VAZ DE CONC (50X50X6cm) 
C/ARG. CIM AREIA TRAÇO 1:3 m2 256,13 24,83 6.359,71 

5.1 ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 
25,8 m  m2 1289,2 136,00 175.331,20 

5.2 CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO 
E=0.7MM m2 1289,2 37,86 48.809,11 

6.4 CERÂMICA TIPO TIJOLINHO APARENTE 
6,50x18cm AREIA 1:3 m2 143,52 34,1 4.894,03 

7.1 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO 
PREPARO E LANÇAMENTO  m3 41,5 280,55 11.642,82 

7.3 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, 
INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) m2 679 36,45 24.749,55 



Item Descrição Unidade Quantidade Preço 
Unitário Valor Total 

8.2 EMULSÃO DE PAREDES INTERNAS OU 
CONCRETO 2  m2 353,81 43,47 15.380,12 

8.4 PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM 
ESTRUTURA DE AÇO C/REVÓLVER  m2 1662 28,42 47.234,04 

8.5 ESMALTE SINTÉTICO EM EST DE AÇO 
CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER m2 1662 6,18 10.271,16 

10.1 ALAMBRADO P/QUADRA ESPORTIVA 
ALTURA  4 m m 93,2 144,2 13.439,44 

  
  

VALOR 
AMOSTRA 448.248,71 

  
  

VALOR 
CONTRATO 485.936,32 

  

Em relação aos itens de serviços que compõem a estrutura de cobertura em aço, a partir das 
medições realizadas pela equipe de Fiscalização da CGU, constatou-se a superestimativa de 
suas quantidades, ocasionando o superfaturamento no montante de R$ 44.033,52, conforme 
a seguir discriminado: 

QUADRA POLIESPORTIVA – TIBIRI II 

Item Descrição Unid Quantidade 
Orçada 

Quantidade 
Medida 

Diferença Preço 
Unitário 

Valor 
Total 

5.1 
ESTRUTURA DE AÇO 
EM ARCO VÃO DE 25,8 
m  

m2 1289,20 1035,93 253,27 136,00 34.444,72 

5.2 CHAPA CORRUGADA 
DE ALUMÍNIO E=0.7MM 

m2 1289,20 1035,93 253,27 37,86 9.596,40 

      TOTAL 44.033,52 

 

Ressalte-se que, para fins de quantificação do dano ao Erário, foram considerados os valores 
individualmente pactuados para cada uma das 05 quadras escolares, objeto do Termo de 
Compromisso, uma vez que se tratava de estruturas idênticas em seus projetos, utilizando-se 
da mesma metodologia adotada para a quadra da EMEF Odilon Ribeiro (Tibiri II). 

Em face disso, obteve-se que a previsão no orçamento de quantidades superiores às 
efetivamente executadas, conforme constam nos projetos, o que ocasionou um dano ao 
Erário de R$ 211.477,91, como a seguir detalhado: 

Localidade da 
Quadra 

Valor previsto para Área de 
1.289m2 

Valor calculado para 
Área de 1035,93m2 

Diferença 

Tibiri II 224.140,31 180.106,79 44.033,52 
Odilândia 214.922,53 172.699,89 42.222,64 
Livramento 221.046,23 177.620,56 43.425,67 
Marcos Moura 208.180,02 167.281,98 40.898,04 
Lerolândia 208.180,02 167.281,98 40.898,04 
  DANO AO ERÁRIO 211.477,91 
 
Cumpre citar que os orçamentos contendo os itens de serviços superestimados, anexos aos 
Processos Licitatórios, encontram-se assinados pelo Engenheiro Civil S.T.B. – CREA 
160515854-2 – CPF Nº ***.749.504-**, para o qual constam, registrados no Sistema Sagres 
do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, pagamentos efetuados pela Prefeitura 



Municipal de Santa Rita com a seguinte descrição: “Importe relativo aos seus Serviços 
Técnicos prestados junto a secretaria de infra estrutura deste município no 
acompanhamento de projetos aos Órgãos Federais”. 
 
Não obstante este fato, o Engenheiro Civil G.F.M. – CREA 160312038-6 – CPF Nº 
***.591.074-**, atestou a execução dos serviços, por meio de laudos técnicos e boletins de 
medição, caracterizando o dano ao Erário apontado, em face do pagamento integral das 
quantidades e valores orçados. Além disso, foram emitidos termos de recebimento definitivo 
das obras de Livramento, Marcos Moura e Lerolândia, os quais foram assinados pela 
Engenheira Civil M.L.A.B.L. – CREA-PB nº 160547257-3– CPF Nº ***.882.504-**, 
responsável pelo acompanhamentos as obras desde 2013.  
##/Fato## 

 
Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício GP nº. 156/2014, de 31/10/2014, a Prefeitura Municipal de Santa Rita 
apresentou os seguintes esclarecimentos quanto aos fatos apontados no Relatório Preliminar 
de Fiscalização, encaminhado por meio do Ofício nº. 27.788/2014/GAB/CGU-
Regional/PB/SE/CGU-PR: 
 

As providências estão sendo tomadas, conforme documentação que segue anexa 
(Ofícios nº. 2012 e 2013/2014).  

nifestacaoUnidadeExamina  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

 
Análise do Controle Interno 
 
Em sua manifestação, a Prefeitura Municipal de Santa Rita encaminhou os Ofícios nº 2012 e 
2013/2014, ambos de 31/10/2014, pelos quais foram solicitados às empresas JBS e 
URTIGA, respectivamente, para fins de atendimento aos fatos questionados por esta 
Controladoria, o seguinte: 

1) Projeto estrutural EXECUTADO, com devidas ART’s assinadas (Projeto e 
execução), já solicitados em ofício anterior e recebido por V. As. Em 02/10/2014 
e não respondido até o momento; 

2) Nota fiscal e justificativa pelo qual foi modificado o tipo e espessura das telhas 
utilizadas na cobertura da quadra; 

3) Cópia do CEI (Cadastro Específico do INSS) da obra; 
4) A execução do alambrado de acordo com o projeto apresentado. 

Não obstante os documentos encaminhados, a Prefeitura não apresentou qualquer elemento 
que elida a falha apontada, motivo pelo qual se mantém na íntegra a constatação.  
##/AnaliseControleInterno## 

 
Recomendações: 
Recomendação 1: O FNDE deve exigir da prefeitura a adoção de medidas administrativas 
necessárias ao ressarcimento dos valores pagos com quantitativos incompatíveis e, caso não 
obtenha êxito, instaurar a tomada de contas especial. 
 
 
 
 
 
 



2.1.2. Execução de estrutura de cobertura em aço em desacordo com o projeto 
estrutural, ocasionando dano ao Erário de R$ 355.756,80. 
 
Fato 
 
Por meio de inspeção física, constatou-se que as estruturas de cobertura em aço das quadras 
escolares, pactuadas por meio do Termo de Compromisso nº PAC201112/2011, Processo nº 
23400.000162/2011-00, entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, 
CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, e a Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB, CNPJ nº 
09.159.666/0001-61, no valor de R$ 2.434.502,35 (dois milhões, quatrocentos e trinta e 
quatro mil, quinhentos e dois reais e trinta e cinco centavos), foram executadas em 
desacordo com o projeto básico, nos seguintes aspectos: 
 

a) Altura dos arcos inferior ao previsto no projeto:  
 
O projeto estrutural previa a execução dos arcos da estrutura metálica com altura de 
80,00cm, mas foi constatado que as empresas contratadas executaram os arcos com altura 
igual a 50,00cm.  

 

 
 

Altura dos arcos (execução) – 50 cm Altura dos arcos (projeto) – 80 cm 
 

b) Execução de estrutura com números de espaçadores em quantidade e espessura 
inferior à prevista em projeto: 

 
Verificou-se também que as empresas contratadas executaram a estrutura com espaçadores 
em quantidade e espessura inferior à prevista em projeto. Observe-se que, na cumeeira, o 
projeto previa a execução de espaçadores diagonais, conforme detalhe: 
 

 
 

Projeto contendo espaçadores no vão central Detalhe do Projeto – Espaçadores na cumeeira 
 



 
Apesar disso, as empresas contratadas executaram a estrutura sem espaçadores na cumeeira: 

  
Ausência de Espaçadores na cumeeira Detalhe da ausência de espaçadores na cumeeira 
 
Além disso, o projeto prevê a execução de 03 (três) espaçadores entre arcos, conforme 
consta nas imagens seguintes: 
 

 
 

Nº Espaçadores entre arcos – 03 unidades 
(projetos) 

Detalhe do Projeto – Espaçadores entre arcos (03 
unidades) 

 
Apesar disso, as empresas executaram apenas um espaçador entre arcos, conforme se 
observa nos registros fotográficos: 
 

  
Nº Espaçadores entre arcos – 01 unidade 
(execução) 

Nº Espaçadores entre arcos – 01 unidade (execução) 

 
Não obstante a estrutura ter sido executada com número de espaçadores em quantidades 
inferiores às previstas em projeto, foram utilizados aços de espessura inferior à prevista no 



projeto, pois eram previstas peças de 12,5mm e parte das estruturas foi executada com 
varões de 6,3 mm de diâmetro: 
 

 
 

Diâmetro dos Espaçadores – 12,5mm (Projeto) Diâmetro de Espaçadores – 6,3 mm (Execução) 
 
Outra falha refere-se à execução dos espaçadores de borda e E5 e E6, estes dois últimos 
projetados para serem executados na cumeeira. Estes espaçadores foram dimensionados em 
projeto com a utilização de perfis U, conforme o seguinte detalhe: 
 

 

 

Espaçadores E5 e E6 (Cumeeira) e EB (Borda) Espaçadores E5, E6 e BORDA (Perfil U 50) 
 
Em relação a estes espaçadores, também houve execução em desacordo com o previsto em 
projeto, executando-se apenas um único espaçador E4 e E5 entre os vãos e em especificação 
diversa à prevista em projeto, pois foram executados em varões de 12,5 mm, conforme 
demonstrado a seguir: 
 

 

 

Espaçadores E4 e E5 executados em varão 
12,5mm 

Detalhe: Espaçadores E4 e E5 executados em varão 
12,5mm 



 
Em relação aos espaçadores de borda (EB), sequer foram executados, conforme se observa 
nas fotos a seguir: 
 

  
Espaçador de Borda (EB) – Não executado Espaçador de Borda (EB) – Não executado 
 

c) Execução das peças estruturais “mão francesas” em dimensões inferiores às 
previstas em projeto:  

A estrutura foi projetada contendo mãos francesas com dimensões de 2,40 m entre pontos de 
apoios, mas foram executadas com a distância entre apoios de 1,15 m, ou seja, com 
dimensões inferiores às de projeto: 

  
Largura mão-francesa – 2,40 m (projeto) Largura mão-francesa – 1,15 m (execução) 
 

d) Execução de estrutura com uma terça a menos que previsto no projeto. 

A estrutura foi projetada contendo duas terças na cumeeira da coberta, conforme se verifica 
no detalhe do projeto (figura 1), entretanto, as estruturas executadas pelas empresas 
URTIGA e JBS têm apenas uma terça na cumeeira, ou seja, as estruturas executadas são 
compostas de 15 terças, enquanto que o projeto previa 16 unidades. 



 

 
Figura 1 – Projeto – Previsão de 02 Terças 
na cumeeira. 

Execução – Apenas 15 terças 

 

No registro fotográfico seguinte, pode-se observar que na cumeeira há apenas uma terça, o 
que também vai de encontro ao previsto no projeto, reduzindo-se, assim, também o número 
total de terças, de 16 unidades para 15: 

 
Apenas uma terça na cumeeira  
 

Em face disso, por meio de Solicitação de Fiscalização, foram requeridos os seguintes 
documentos e informações:  

a) Projeto estrutural da estrutura de cobertura em aço das quadras escolares, 
construídas com recursos do FNDE, cuja execução foi pactuada por meio do 
Termo de Compromisso nº PAC201112/2011; 



b) Anotações de Responsabilidade Técnica dos profissionais responsáveis pelo 
projeto estrutural solicitado no item “a”, bem como pela execução das 
coberturas em aço das quadras escolares; 

c) Contratos de subcontratação, por meio dos quais, as empresas contratadas 
por essa Prefeitura Municipal de Santa Rita para execução das quadras 
escolares, pactuaram a execução do item de serviço “execução de estrutura e 
cobertura em aço das quadras escolares”, tendo em vista informação verbal 
prestada pela Engenheira Fiscal, a qual informou que o referido serviço foi 
executado pela empresa METALÚRGIA ART TELA LTDA, nas 05 quadras 
escolares ora fiscalizadas; 

d) Notas fiscais de aquisição dos perfis, parafusos, telhas, soldas, chapas em 
aço e tintas utilizadas para confecção das estruturas em aço das quadras 
escolares; 

e) Quadro resumo de aço contendo as dimensões, quantidades, peso específico 
e especificações das peças utilizadas para confecção das estruturas de 
cobertura em aço das quadras escolares; 

Em que pese estes documentos terem sido solicitados, a Prefeitura Municipal de Santa Rita 
disponibilizou Ofícios s/n, por meio dos quais requer às empresas URTIGA e JBS, a 
documentação solicitada por esta Controladoria. Em anexo, disponibilizou também 
documento emitido pela empresa JBS, pelo qual esta esclarece o seguinte: 

Letras a e b: O Projeto estrutural foi fornecido pela própria Prefeitura 
Municipal de Santa Rita, que por sua vez obteve o mesmo do FNDE. Não 
cabendo a esta empresa a responsabilidade de execução de projeto algum, 
muito menos às ART’s dos mesmos. 

Letras c: Temos a proposta da empresa ART TELA LTDA, em anexo. 

Da análise da resposta da empresa JBS, constata-se que a responsável pela execução da 
cobertura em estrutura metálica das quadras foi a empresa ART TELA LTDA – CNPJ Nº 
09.187.477/0001-00, conforme proposta a seguir: 



 
Proposta apresentada pela empresa ART TELA LTDA à JBS para execução da cobertura 
 

Por meio de consultas aos Sistemas Corporativos, constatou-se que a empresa ART TELA 
foi responsável pela execução das coberturas em estrutura metálica das 05 (cinco) quadras 
pactuadas por meio do Termo de Compromisso nº PAC201112/2011. Ressalte-se que os 
Contratos pactuados pela Prefeitura Municipal de Santa Rita e as empresas JBS e URTIGA 
permitiam a subcontratação apenas com anuência da Prefeitura de Santa Rita, o que não 
consta nos documentos disponibilizados, sendo motivo de rescisão do Contrato: 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Da Rescisão do Contrato: 

(...) 

e) A sub-contratação total ou parcial do seu objeto, a associação do 
contrato com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem 
como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no 
contrato exceto com a anuência da PMSR. 



Assim, percebe-se que a empresa ART TELA LTDA orçou a execução dos serviços pelo 
preço de R$ 65.000,00, e executou em desacordo com o projeto elaborado pelo FNDE. 

Tendo em vista que a Prefeitura Municipal de Santa Rita, tampouco as empresas, 
apresentaram o projeto que foi executado, o que afronta ao art. 26 da Lei nº 10.180/2001, 
impossibilitando verificar o quanto de aço foi utilizado na execução da estrutura metálica, e 
que a proposta de preços apresentada pela empresa ART TELA à empresa JBS demonstra 
que foram pagos R$ 65.000,00 para a execução do serviço, esta Controladoria elaborou 
planilhas das quantidades da estrutura de aço, com base nos dados colhidos nas medições 
realizadas por meio das inspeções físicas, acrescendo-se 2,5% ao peso calculado (perdas), 
obtendo-se um total de 6.567,79 kg de aço, o que implica em taxa de 6,35kg/m2 de 
estrutura. 

Observe-se que a composição de custos unitários do item de serviço “Estrutura Metálica em 
Tesouras, vão 30 m”, constante do SINAPI, prevê a quantidade de 15 kg de Perfil Aço 
Estrutural para cada m2 de estrutura metálica: 

 

 
Composição SINAPI 
 

Em face disso, resta evidenciado que foram gastos 42,33% da quantidade total prevista de 
estrutura de aço, pois o serviço SINAPI, utilizado como referência de preços, prevê a 
quantidade de 15,00 Kg de aço por metro quadrado de estrutura, enquanto que a estrutura, na 
forma executada, utilizou efetivamente 6,35 kg de aço/m2: 

Quantidade de Aço orçada 
por metro quadrado (em Kg) 
- A 

Quantidade de aço 
utilizada por metro 
quadrado (em Kg) 
B 

Percentual 
Executado/Previsto 
A : B 

15,00 6,35 42,33% 
 

Considerando a composição de custos unitários, anexo à proposta de preços apresentada pela 
empresa contratada, evidencia-se um dano ao Erário de R$ 72.722,29, tendo em vista os 
seguintes aspectos. 

Preliminarmente, calculou-se o custo da estrutura de aço, considerando a taxa de 6,35 
kg/m2, ou seja, 42,33% do total orçado para o metro quadrado de estrutura (15 kg/m2), 
multiplicando-se aquele percentual por R$ 94,60 do insumo “estrutura de aço em arco vão 
de 30m”: 



 
Composição de custos unitários – Proposta da empresa URTIGA 
 

Desse cálculo, obteve-se que o custo efetivo (CE) incorrido pela empresa para a montagem 
da estrutura foi de R$ 40,04 (CE = 94,60 x 42,33%). Assim, o preço unitário efetivo do 
serviço passou a ser de R$ 65,80: 

Insumo Unidade Quantidade Custo Unitário Custo 
Total 

Estrutura de aço em arco vão 
de 30m 

m2 1,00 40,04 40,04 

Montador H 1,00 3,59 3,59 
Ajudante H 1,00 2,73 2,73 
   Custo do material 40,04 
   Mão-de-obra 6,32 
   Leis Sociais 7,88 
   SUB-TOTAL 54,24 
   BDI (25%) 13,56 
   PREÇO EFETIVO 67,80 
 

Destarte, resta evidenciado um dano ao Erário de R$ 70.654,81, ocasionado pela execução 
da estrutura de coberta em aço em dimensões e quantidades inferiores à prevista no projeto: 
 

Item Descrição Unidade Quantidade Preço 
Contratado 

Preço 
Efetivo 

Diferença Dano ao 
Erário  

5.1 ESTRUTURA DE AÇO EM 
ARCO VÃO DE 25,8 m  m2 1.035,93 (*) 136,00 67,80 68,20 70.654,81 

(*) Conforme apontamento específico desse relatório, esta foi a área efetiva de coberta. 

Esta situação foi detectada nas 05 quadras construídas com recursos do Termo de 
Compromisso PAC201112/2011, e, adotando-se a mesma metodologia de cálculo, 
evidenciou-se um dano ao Erário de R$ 355.756,80: 

Quadra Preço Unitário 
Contratado  

Preço Efetivo 
Executado 

Diferença Área Dano ao 
Erário 

Odilândia 131,69 65,68 66,01 1.035,93 68.385,96 
Tibiri II 136,00 67,80 68,20 1.035,93 70.654,81 
Livramento 134,80 66,95 67,85 1.035,93 70.287,33 
Marcos Moura 122,55 51,88 70,68 1.035,93 73.214,35 
Lerolândia 122,55 51,88 70,68 1.035,93 73.214,35 
    TOTAL 355.756,80 
 

Em relação à composição apresentada pela empresa JBS para o serviço “Estrutura de aço 
para cobertura em arco, espaçamento entre arcos 6 m, vão 30 m”, observe-se que prevê 



11,40 kg de aço, ou seja, prevê uma redução em relação ao item de serviço SINAPI 
considerado para fins de orçamento, o qual prevê 15,00 kg/m2 de estrutura de aço, e é 
superior ao efetivamente gasto para a execução da estrutura, qual seja 6,35 kg/m2: 

 
Figura 2 – Composição apresentada pela empresa JBS.  
 

Não obstante estes fatos, os serviços foram integralmente medidos e pagos, pelo Engenheiro 
Civil G.F.M. – CREA 160312038-6 – CPF Nº ***.591.074-**, o qual atestou a execução 
dos serviços, por meio de laudos técnicos e boletins de medição, o que ocasiona um 
superfaturamento devido à execução de estrutura em dimensões e quantidades inferiores às 
previstas em projeto. Além disso, foram emitidos termos de recebimento definitivo das 
obras de Livramento, Marcos Moura e Lerolândia, os quais foram assinados pela Engenheira 
Civil M.L.A.B.L. – CREA-PB nº 160547257-3– CPF Nº ***.882.504-**, responsável pelo 
acompanhamentos das obras a partir de 2013.  
##/Fato## 

 
Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício GP nº. 156/2014, de 31/10/2014, a Prefeitura Municipal de Santa Rita 
apresentou os seguintes esclarecimentos quanto aos fatos apontados no Relatório Preliminar 
de Fiscalização, encaminhado por meio do Ofício nº. 27.788/2014/GAB/CGU-
Regional/PB/SE/CGU-PR: 
 
 

As providências estão sendo tomadas, conforme documentação que segue anexa 
(Ofícios nº. 2012 e 2013/2014). 
A título de esclarecimento, apresentamos, ainda, as seguintes documentações: 
- o Termo de Recebimento da quadra da escola Egídio Madruga, emitido em 27 de 
dezembro de 2012; 
- Relatório do SIMEC apresentando as Restrições e Inconformidades das quadras 
em execução não fez menção a nenhum desacordo entre o projeto estrutural de 
estrutura de cobertura em aço e a execução efetuada. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Em sua manifestação, a Prefeitura Municipal de Santa Rita encaminhou os Ofícios nº 2012 e 
2013/2014, ambos de 31/10/2014, pelos quais foram solicitados às empresas JBS e 
URTIGA, respectivamente, para fins de atendimento aos fatos questionados por esta 
Controladoria, o seguinte: 



1) Projeto estrutural EXECUTADO, com devidas ART’s assinadas (Projeto e 
execução), já solicitados em ofício anterior e recebido por V. As. Em 02/10/2014 
e não respondido até o momento; 

2) Nota fiscal e justificativa pelo qual foi modificado o tipo e espessura das telhas 
utilizadas na cobertura da quadra; 

3) Cópia do CEI (Cadastro Específico do INSS) da obra; 
4) A execução do alambrado de acordo com o projeto apresentado. 

Não obstante os documentos encaminhados, a Prefeitura não apresentou qualquer elemento 
que elida a falha apontada.  
 
Em face disto, mantém-se na íntegra a constatação, salientando-se que a execução da 
estrutura em desacordo com o projeto, especialmente no que diz respeito à redução das 
dimensões e quantidades das peças metálicas, pode implicar em comprometimento do 
desempenho da obra, tanto quanto à durabilidade quanto à segurança estrutural. 
 
Acrescenta-se que, tendo em vista que os problemas foram detectados nas 5 obras 
analisadas, cujas estruturas metálicas foram executadas pela empresa METALÚRGICA 
ART TELA LTDA, e considerando que essa mesma empresa, conforme consulta realizada 
ao Sistema SITAC/CREA/PB, possui várias Anotações de Responsabilidade Técnica 
referentes à execução de quadras em Escolas, entende-se que há possiblidade de 
irregularidades semelhantes terem ocorrido em outras coberturas de quadras custeadas com 
recursos federais repassados pelo FNDE.  
##/AnaliseControleInterno## 

 
Recomendações: 
Recomendação 1: O FNDE deve exigir justificativa da prefeitura quanto aos fatos apontados 
e emitir parecer conclusivo quanto à adequabilidade dos materiais empregados e serviços 
executados, exigindo, conforme o caso, a correção dos mesmos ou o ressarcimento ao erário 
de eventual economia em virtude das mudanças realizadas pelo executor. 
 
Recomendação 2: O FNDE deve averiguar se as demais coberturas de quadras custeadas 
com recursos federais no estado da Paraíba foram executadas em desconformidade com o 
projeto padrão e, se necessário, aplicar as mesmas medidas recomendadas para as obras 
analisadas nessa ação de controle. 
 
 
2.1.3. Superestimativa das quantidades dos itens de serviços relativos à pintura da 
cobertura em estrutura metálica, ocasionando superfaturamento de R$ 55.663,34. 
 
Fato 
 
Em face da constatação de execução da cobertura em estrutura metálica com dimensões 
inferiores às previstas em projeto, realizou-se a verificação da área da estrutura efetivamente 
executada que precisaria ser pintada. A planilha orçamentária, pactuada entre a empresa 
URTIGA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ Nº 06.879.669/0001/81 
e a Prefeitura Municipal de Santa Rita objetivando a construção de quadra poliesportiva da 
Escola Municipal de Ensino Fundamental Odilon Ribeiro, localizada nem Tibiri II, Santa 
Rita/PB, por meio da Concorrência Pública nº 229/2011, apresentava as seguintes 
quantidades: 



QUADRA POLIESPORTIVA – TIBIRI II 

Item Descrição Unidade Quantidade Preço 
Unitário Valor Total 

8.4 PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM 
ESTRUTURA DE AÇO C/REVÓLVER  m2 1.662,00 28,42 47.234,04 

8.5 ESMALTE SINTÉTICO EM EST DE AÇO 
CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER m2 1.662,00 6,18 10.271,16 

    TOTAL  57.505,20 
  

A partir dos levantamentos das dimensões das peças efetivamente montadas (perfis 
metálicos, vergalhões, cantoneiras, etc), realizados por esta Controladoria, por meio da 
utilização de trena e paquímetro, determinou-se o perímetro de cada tipo de peça que, 
multiplicado pela sua extensão (soma do comprimento de cada tipo de peça), resultou na 
área a ser pintada, qual seja 1.252,53 m2. 

Diante disso, constatou-se o superfaturamento, no montante de R$ 14.167,66, haja vista a 
execução de estrutura em dimensões e quantidades inferiores à prevista em projeto, o que 
ocasionou a redução da área da estrutura metálica a ser pintada, conforme a seguir 
demonstrado: 

Item Descrição Unid Quantidade 
Orçada 

Quantidade 
Medida 

Diferença Preço 
Unitário 

Valor 
Total 

8.4 
PINTURA C/ PRIMER 
EPOXI EM ESTRUTURA 
DE AÇO C/REVÓLVER  

m2 1.662,00 1.252,53 409,47 28,42 11.635,14 

8.5 
ESMALTE SINTÉTICO 
EM EST DE AÇO 
CARBONO 50 MICRA 
C/REVÓLVER 

m2 1.662,00 1.252,53 409,47 6,18 2.530,52 

      TOTAL 14.167,66 

 

Ressalte-se que, para fins de quantificação do dano ao Erário, foram considerados os valores 
individualmente pactuados para cada uma das 05 quadras escolares, objeto do Termo de 
Compromisso, uma vez que se tratavam de estruturas idênticas em seus projetos, utilizando-
se da mesma metodologia adotada para a quadra da EMEF Odilon Ribeiro (Tibiri II). 

Em face disso, obteve-se que a previsão no orçamento de quantidades superiores às 
efetivamente executadas ocasionou um dano ao Erário de R$ 55.663,34, como a seguir 
detalhado: 

Localidade da 
Quadra 

Valor previsto para Área de 
1.289m2 

Valor calculado para 
Área de 1.154,74m2 

Diferença 

Tibiri II 57.505,20 43.337,54 14.167,66 
Odilândia 54.563,46 41.120,56 13.442,90 
Livramento 57.322,38 43.199,76 14.122,62 
Marcos Moura 28.270,62 21.305,54 6.965,08 
Lerolândia 28.270,62 21.305,54 6.965,08 
  DANO AO ERÁRIO 55.663,34 
 
Cumpre citar que os orçamentos contendo os itens de serviços superestimados, anexos aos 
Processos Licitatórios, encontram-se assinados pelo Engenheiro Civil S.T.B. – CREA 



160515854-2 – CPF Nº ***.749.504-**, para o qual constam, registrados no Sistema Sagres 
do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, pagamentos efetuados pela Prefeitura 
Municipal de Santa Rita com a seguinte descrição: “Importe relativo aos seus Serviços 
Técnicos prestados junto a secretaria de infra estrutura deste município no 
acompanhamento de projetos aos Órgãos Federais”. 
 
Não obstante este fato, o Engenheiro Civil G.F.M. – CREA 160312038-6 – CPF Nº 
***.591.074-**, atestou a execução dos serviços, por meio de laudos técnicos e boletins de 
medição, caracterizando o dano ao Erário apontado, em face do pagamento integral das 
quantidades e valores orçados. Além disso, foram emitidos termos de recebimento definitivo 
das obras de Livramento, Marcos Moura e Lerolândia, os quais foram assinados pela 
Engenheira Civil M.L.A.B.L. – CREA-PB nº 160547257-3– CPF Nº ***.882.504-**, 
responsável pelo acompanhamentos as obras desde 2013.  
##/Fato## 

 
Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício GP nº. 156/2014, de 31/10/2014, a Prefeitura Municipal de Santa Rita 
apresentou os seguintes esclarecimentos quanto aos fatos apontados no Relatório Preliminar 
de Fiscalização, encaminhado por meio do Ofício nº. 27.788/2014/GAB/CGU-
Regional/PB/SE/CGU-PR: 
 

As providências estão sendo tomadas, conforme documentação que segue anexa 
(Ofícios nº. 2012 e 2013/2014).  

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Em sua manifestação, a Prefeitura Municipal de Santa Rita encaminhou os Ofícios nº 2012 e 
2013/2014, ambos de 31/10/2014, pelos quais foram solicitados às empresas JBS e 
URTIGA, respectivamente, para fins de atendimento aos fatos questionados por esta 
Controladoria, o seguinte: 

1) Projeto estrutural EXECUTADO, com devidas ART’s assinadas (Projeto e 
execução), já solicitados em ofício anterior e recebido por V. As. Em 02/10/2014 
e não respondido até o momento; 

2) Nota fiscal e justificativa pelo qual foi modificado o tipo e espessura das telhas 
utilizadas na cobertura da quadra; 

3) Cópia do CEI (Cadastro Específico do INSS) da obra; 
4) A execução do alambrado de acordo com o projeto apresentado. 

Não obstante os documentos encaminhados, a Prefeitura não apresentou qualquer elemento 
que elida a falha apontada, motivo pelo qual se mantém na íntegra a constatação.  
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: O FNDE deve exigir da prefeitura a adoção de medidas administrativas 
necessárias ao ressarcimento dos valores pagos com quantitativos incompatíveis e, caso não 
obtenha êxito, instaurar a tomada de contas especial. 
 
 
 
 



2.1.4. Execução de item de serviço em desacordo com as propostas apresentadas pelas 
empresas contratadas, ocasionando dano ao Erário no valor de R$ 37.937,48 
 
Fato 
 
Trata-se da análise dos repasses do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – 
FNDE para a Prefeitura Municipal de Santa Rita, no montante de R$ 2.756.780,99, visando 
a Construção de Quadras Escolares com recursos do Programa de Aceleração do 
Crescimento 2 – Implantação Adequados Estruturas Esportivas Escolares – PAC II. 

Para tanto, a Prefeitura Municipal de Santa Rita, realizou os seguintes procedimentos 
licitatórios: 

Modalidade Nº Processo Vencedora Valor Proposta Data de 
Homologação 

Concorrência 228/2011 JBS CONSTRUÇÕES E 
INCORPORAÇÕES LTDA 486.006,60 15/12/2011 

Concorrência 229/2011 URTIGA CONSTRUÇOES E 
INCORPORAÇÕES LTDA 485.936,32 15/12/2011 

Concorrência 230/2011 URTIGA CONSTRUÇOES E 
INCORPORAÇÕES LTDA 460.961,91 15/12/2011 

Concorrência 44/2012 URTIGA CONSTRUÇOES E 
INCORPORAÇÕES LTDA 480.899,90 06/03/2012 

Concorrência 102/2012 JBS CONSTRUÇÕES E 
INCORPORAÇÕES LTDA 486.006,60 12/07/2012 

  VALOR TOTAL 2.399.811,33  
 

Por meio de inspeção física, constatou-se que, apesar de as empresas apresentarem proposta 
orçamentária e composições de custos unitários para execução de cobertura com telha de 
alumínio com espessura de 0,7 mm, para  a cobertura da quadra foi utilizada telha de aço 
galvanizado de 0,5 mm, conforme demonstra os seguintes registros fotográficos: 

  
Quadra EMEF LIVRAMENTO Quadra EMEF LEROLÂNDIA 
 

Cumpre transcrever a composição de custos unitários do serviço apresentada pelas empresas 
JBS e URTIGA: 



 
Composição de custos Unitários apresentada pela empresa JBS 
 

 
Composição de custos unitários apresentada pela empresa URTIGA 
 

Considerando a referência SINAPI, para o mês de dezembro de 2011, os custos dos insumos 
telhas de aço zincada de 0,5mm e alumínio de 0,7mm são: 

 

 

 



Código 
Sinapi 

Descrição Unidade Custo Unitário 

25007 Telha chapa aço ondulada 
zincada e = 0,5 mm m2 20,39 

26703 Telha de alumínio trapezoidal – 
esp 0,7 mm m2 26,77 

  PERCENTUAL 
COMPARATIVO 76,17% 

 

Destarte, verifica-se que o custo da telha em aço de 0,5mm representa 76,17% do custo da 
telha de alumínio de 0,7mm. Em face disso, aplicou-se este coeficiente redutor no custo do 
insumo telha, nas propostas de preços das empresas URTIGA e JBS, para fins de adequação 
da proposta aos custos efetivamente incorridos pelas empresas. 

A metodologia de análise considerou o preço do insumo telha, acrescido do percentual de 
BDI, desconsiderando os demais insumos que compõem o preço do serviço, multiplicando-
se aquele pelo coeficiente redutor: 

Empresa 
Custo do 
Insumo 
Telha 

Preço do 
Insumo 
Telha (BDI 
25%) 

Preço com 
Coeficiente 
Redutor 
(76,17%) 

Dano por 
metro 
quadrado 
(R$) 

Dano ao Erário 
por quadra 
escolar (R$) 

URTIGA 25,04 31,30 23,84 7,46 7.728,04 
JBS 24,57 30,71 23,39 7,32 7.583,01 
 

Ressalte-se que, para fins de quantificação do dano ao Erário, foram considerados os valores 
individualmente pactuados para cada uma das 05 quadras escolares, objeto do Termo de 
Compromisso, utilizando a mesma metodologia acima descrita. 

Em face disso, obteve-se que a previsão nas propostas de preços das empresas de utilização 
de insumo com especificação divergente à efetivamente utilizada nas obras ocasionou um 
dano ao Erário de R$ 37.937,48, como a seguir detalhado: 

Quadra Valor previsto proposta para o 
insumo telha 0,7mm 

Valor estimado para o 
insumo telha 0,5mm 

Diferença 

Tibiri II 32.424,61 24.696,57 7.728,04 
Odilândia 30.676,48 23.366,27 7.310,20 
Livramento 32.424,61 24.696,57 7.728,04 
Marcos Moura 31.816,00 24.230,40 7.585,60 
Lerolândia 31.816,00 24.230,40 7.585,60 
  DANO AO ERÁRIO 37.937,48 
 
Não obstante este fato, o Engenheiro Civil G.F.M. – CREA 160312038-6 – CPF Nº 
***.591.074-**, atestou a execução dos serviços, por meio de laudos técnicos e boletins de 
medição, caracterizando o dano ao Erário apontado, em face do pagamento integral das 
quantidades e valores orçados. Além disso, foram emitidos termos de recebimento definitivo 
das obras de Livramento, Marcos Moura e Lerolândia, os quais foram assinados pela 
Engenheira Civil M.L.A.B.L. – CREA-PB nº 160547257-3– CPF Nº ***.882.504-**, 
responsável pelo acompanhamentos as obras a partir de 2013 



  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício GP nº. 156/2014, de 31/10/2014, a Prefeitura Municipal de Santa Rita 
apresentou os seguintes esclarecimentos quanto aos fatos apontados no Relatório Preliminar 
de Fiscalização, encaminhado por meio do Ofício nº. 27.788/2014/GAB/CGU-
Regional/PB/SE/CGU-PR: 
 

Requer que seja deferido um prazo mais razoável para que seja realizado 
levantamento minucioso sobre o referido questionamento. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Em sua manifestação, a Prefeitura não apresentou qualquer elemento que elida a falha 
apontada, motivo pelo qual se mantém na íntegra a constatação.  
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
 
Recomendação 1: O FNDE deve exigir justificativa da prefeitura quanto aos fatos apontados 
e emitir parecer conclusivo quanto à adequabilidade dos materiais empregados e serviços 
executados, exigindo, conforme o caso, a correção dos mesmos ou o ressarcimento ao erário 
de eventual economia em virtude das mudanças realizadas pelo executor. 
 
 
2.1.5. Execução do item de serviço alambrado, em desacordo com a proposta de 
preços da empresa contratada, ocasionando dano ao Erário de R$ 24.721,92. 
 
Fato 
 
Por meio de inspeção física, constatou-se que a empresa JBS apresentou proposta para 
execução do item de serviço “10.1. Alambrado para quadra esportiva 4 m – unidade: m”, 
detalhando da seguinte forma a composição de custos unitários do serviço: 
 



 
Composição de custos unitários do serviço – Proposta de preços JBS 
 
Observe-se que o insumo “tela de arame galvanizado para alambrado zincado pesado” foi 
previsto com um coeficiente de 4,10 m2 por metro linear do serviço (“10.1. Alambrado para 
quadra esportiva 4 m – unidade: m”), de acordo com o item de serviço previsto na planilha 
orçamentária, demonstra que a empresa JBS orçou o serviço prevendo a utilização de 
insumos para a confecção de alambrado com 4,00 m de altura.  
 
Não obstante tal fato, constatou-se que o serviço foi executado em desacordo com o 
proposto pela empresa JBS, em sua proposta de preços, detalhada pela composição de custos 
unitários, pois o alambrado foi executado com altura nas duas laterais de 1,30 m e no fundo 
de 3,30 m, ressaltando-se que há alambrado em apenas um dos fundos da quadra, conforme 
demonstra os seguintes registros fotográficos, os quais foram efetuados na quadra escolar da 
comunidade Lerolândia: 
 



  
Altura dos alambrados laterais – 1,70 m Altura do alambrado e fundo – 3,30 
 
Os alambrados laterais foram executados com 31,00 m e o de fundo com 16,00 m de 
extensão: 
 

  
Extensão alambrado lateral – 31,00 m Extensão alambrado de fundo – 16,00 m 
 
Considerando estas medidas, a área de alambrado construída foi de 148,60 m2, como consta 
na tabela que segue: 
 
Face do 
alambrado 

Quantidades de 
face Extensão Altura Área 

Laterais 02 31,00 1,30 105,40 
Fundo 01 16,00 3,30 52,80 
   ÁREA TOTAL 158,20 
 
Cumpre detalhar que a planilha pactuada pelas empresas JBS junto à Prefeitura Municipal 
de Santa Rita: 
 

Item Descrição Unidade Quantidade Preço 
Unitário 

Valor 
Total 

10.1 ALAMBRADO P/QUADRA ESPORTIVA 
ALTURA  4 m m 93,20 230,40 21.473,28 

 
Considerando a quantidade contratada, observa-se que o preço total de R$ 21.473,28 
corresponde a uma área de 372,80 m2 (4,00 (altura) x 93,20 (extensão)), o que implica no 
preço unitário de R$ 57,60, o metro quadrado de área de alambrado, obtido da divisão do 
valor total referente ao item (R$ 21.473,28) pela quantidade de 372,80 m2. 



 
A partir do preço unitário do metro quadrado de alambrado obtido, multiplicando-se pela 
área de alambrado efetivamente construída (158,20m2), obtém-se o preço de R$ 9.112,32 
para a execução do alambrando, evidenciando o dano ao Erário para a quadra escolar 
construída na comunidade de Lerolândia de R$ 12.360,96, conforme a seguir detalhado: 
 

Descrição Unidade Preço Unitário 
Obtido 

Área de 
alambrado 
Construída 

Preço 
alambrado 
(Área 
158,20 m2)   

Valor 
Total 
contratado 

Dano ao 
Erário 

Alambrado para 
quadra escolar m2 57,60 158,20 9.112,32 21.473,28 12.360,96 

 
Esta situação foi detectada em 02 quadras escolares, e, utilizando-se a mesma metodologia 
de análise para as demais quadras, constatou-se dano ao Erário de R$ 24.721,92, em face da 
execução do alambrado em desacordo com a planilha orçamentária: 
 

Quadra Preço Unitário 
Obtido 

Área de 
alambrado 
Construída 

Valor Total 
Estimado 

Valor 
Total 
contratado 

Dano ao 
Erário 

Lerolândia 57,60 158,20 9.112,32 21.473,28 12.360,96 
Marcos Moura 57,60 158,20 9.112,32 21.473,28 12.360,96 
    TOTAL 24.721,92 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício GP nº. 156/2014, de 31/10/2014, a Prefeitura Municipal de Santa Rita 
apresentou os seguintes esclarecimentos quanto aos fatos apontados no Relatório Preliminar 
de Fiscalização, encaminhado por meio do Ofício nº. 27.788/2014/GAB/CGU-
Regional/PB/SE/CGU-PR: 
 

As providências estão sendo tomadas, conforme documentação que segue anexa 
(Ofícios nº. 2012 e 2013/2014).  

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Em sua manifestação, a Prefeitura Municipal de Santa Rita encaminhou os Ofícios nº 2012 e 
2013/2014, ambos de 31/10/2014, pelos quais foram solicitados às empresas JBS e 
URTIGA, respectivamente, para fins de atendimento aos fatos questionados por esta 
Controladoria, o seguinte: 

1) Projeto estrutural EXECUTADO, com devidas ART’s assinadas (Projeto e 
execução), já solicitados em ofício anterior e recebido por V. As. Em 02/10/2014 
e não respondido até o momento; 

2) Nota fiscal e justificativa pelo qual foi modificado o tipo e espessura das telhas 
utilizadas na cobertura da quadra; 

3) Cópia do CEI (Cadastro Específico do INSS) da obra; 
4) A execução do alambrado de acordo com o projeto apresentado. 

Não obstante os documentos encaminhados, a Prefeitura não apresentou qualquer elemento 
que elida a falha apontada, motivo pelo qual se mantém na íntegra a constatação.  
  
##/AnaliseControleInterno## 



Recomendações: 
Recomendação 1: O FNDE deve exigir da prefeitura a adoção de medidas administrativas 
necessárias ao ressarcimento dos valores pagos com custos unitários incompatíveis e, caso 
não obtenha êxito, instaurar a tomada de contas especial. 
 
 
2.1.6. Inserção indevida de percentual de 5% relativo ao Impostos sobre Serviço de 
Qualquer Natureza - ISS, onerando indevidamente os Contratos em favor das 
empresas contratadas, causando dano ao Erário de R$ 74.394,15. 
 
Fato 
 
Analisando o Edital das Concorrências nº 228, 229 e 230/2011, e 044 e 102/2012, observou-
se que não há item específico exigindo das empresas licitantes a apresentação da 
composição detalhada da taxa de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI), com a indicação 
das parcelas que a compõem, contrariando o Acórdão nº 325/2007 – Plenário, do Tribunal 
de Contas a União (TCU). Entretanto, inobstante esta falha do Edital, as empresas 
participantes apresentaram as planilhas com o detalhamento dos componentes da taxa BDI. 
 
Em relação ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN ou simplesmente 
ISS), constatou-se que a alíquota foi estabelecida pelo próprio Edital da Concorrência nº 
100/2012, no percentual de 5%, conforme transcrição a seguir do item 7.1.5: 
 

“7.1.5 A proposta de preço ofertada pela licitante, será apresentada no 
formulário que faz parte do ANEXO 09 - FORMULÁRIOS MODELO PARA 
APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS, devidamente preenchido, 
 sem emendas, rasuras, borrões ou entrelinhas, datado e assinado pelo (s) 
representante (s) legal (is) da licitante e pelo responsável técnico com firma 
reconhecida de ambos; 
- No preço proposto deverão estar compreendidos todos os custos, 
investimentos, veículos, máquinas, equipamentos, materiais, mão-de-obra, 
encargos sociais e trabalhistas e demais despesas, inclusive bonificação e 
despesas indiretas (B.D.I); 
- No preço proposto não deverá ser agregado nenhum encargo financeiro, 
pelo prazo de pagamento representado preço para pagamento a vista; 
- No preço proposto deverá estar compreendido o imposto sobre serviços de 
Qualquer natureza (ISS) de 5% (cinco por cento) sobre o faturamento, bem 
como os demais tributos e encargos legais incidentes sobre a prestação dos 
serviços;”[Original sem grifo] 

 
Por meio de análise das planilhas com as taxas de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI), 
apresentadas pelas empresas vencedoras da licitação, verificou-se que as empresas JBS 
Construções e Incorporações Ltda. (CNPJ: 14.257.314/0001-89) e URTIGA Construções e 
Incorporações Ltda. (CNPJ: 06.879.669/0001-81) adotaram o percentual de 5% para o ISS 
no BDI. 
 
Segundo entendimento contido no Acórdão nº 325/2007/TCU-Plenário, o valor devido de 
ISS depende da legislação local e do tipo de serviço prestado e, relativamente ao Município 
de Santa Rita/PB, a alíquota de ISS corresponde a 5%.  
 



Entretanto, apesar de a alíquota do ISS para execução de obras ter sido fixada em 5% no 
Município de Santa Rita/PB, sua base de cálculo ainda depende do valor do material que foi 
empregado na execução do serviço, visto que a Lei Complementar Federal nº 116/2003, de 
31/07/2003, determina taxativamente no § 2º, Inciso I, do art. 7º, a exclusão do valor dos 
materiais fornecidos pelo prestador da base de cálculo do imposto. Sendo assim, embora as 
empresas tenham indicado o percentual de 5% para o ISS no BDI, a alíquota deste imposto 
só deve ser aplicada sobre os valores dos serviços, em consonância com o art. 7º da Lei 
Complementar nº 116/2003, adiante transcrito: 
 

LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003: 
Art. 7º A base de cálculo do imposto é o preço do serviço. 
(...) 
§ 2º Não se incluem na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza: 
I - o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos 
itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar; 
(...) 
Lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003. 
(...) 
7.02 – Execução, por administração, empreitada ou sub empreitada, de obras 
de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, 
inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, 
terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de 
produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias 
produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos 
serviços, que fica sujeito ao ICMS).” 

 
Tomando-se como exemplo os pagamentos efetuados à empresa URTIGA, relativos à 
construção da quadra escolar na EMEF AMARO GOMES COUTINHO, em Livramento, 
contratada pela Prefeitura Municipal de Santa Rita junto àquela empresa, observou-se que 
houve retenção do ISS apenas em dois pagamentos, e, nestes, fez-se incidir o percentual de 
2%, conforme prevê a legislação federal e municipal, o que corrobora que a inserção de 
percentual de 5% para ISS pela empresa, em sua proposta de preços, foi indevida: 
 

Nota Fiscal Data Nota 
Fiscal Valor Valor ISS Percentual 

ISS 
Boletim 
Medição 

09 05/10/2012 34.247,17 - - 1º Boletim 
de Medição 

16 30/11/2012 303.628,94 - - 2º Boletim 
de Medição 

27 04/06/2013 47.262,07 - - 3º Boletim 
de Medição 

28 25/07/2013 31.871,17 - - 4º Boletim 
de Medição 

45 05/05/2014 63.889,78 1.277,80 2% 5º Boletim 
de Medição 

49 04/08/2014 18.181,50 363,63 2% 
2º Termo 
Aditivo - 
Final 

 TOTAL 499.080,63 1.641,43 0,33%  



 
No caso, o valor do ISS retido do pagamento da empresa URTIGA correspondeu a R$ 
1.641,43, o que corresponde a 0,33% do valor total pago, demonstrando-se o pagamento 
irregular em favor da empresa, pois, além de o percentual de ISS previsto no Contrato 
encontrar-se acima do valor efetivo despendido, a Prefeitura Municipal de Santa Rita não 
realizou as retenções, o que favoreceu indevidamente à empresa URTIGA, causando dano 
ao Erário. 
 
Considerando esta situação, constata-se que a inclusão do percentual de ISS de 5%, pelas 
empresas URTIGA e JBS, por meio de suas propostas de preços para a construção de 
quadras escolares com recursos do FNDE, onerou indevidamente os Contratos, o que causou 
dano ao Erário em R$ 74.394,15, considerando um percentual de ISS de 2%, correspondente 
ao custo de mão-de-obra de 40% do total do faturamento, compatível com o objeto (quadra 
escolar com cobertura metálica): 
 

Nº 
Processo Vencedora Valor 

Proposta 

Valor 
Proposta 
sem ISS 
5% 

Valor 
Proposta 
com ISS 
2% 

DANO AO 
ERÁRIO 

228/2011 
JBS CONSTRUÇÕES E 
INCORPORAÇÕES 
LTDA 

486.006,60 461.706,27 470.940,40 15.066,20 

229/2011 

URTIGA 
CONSTRUÇOES E 
INCORPORAÇÕES 
LTDA 

485.936,32 461.639,50 470.872,29 15.064,03 

230/2011 

URTIGA 
CONSTRUÇOES E 
INCORPORAÇÕES 
LTDA 

460.961,91 437.913,81 446.672,09 14.289,82 

44/2012 

URTIGA 
CONSTRUÇOES E 
INCORPORAÇÕES 
LTDA 

480.899,90 456.854,91 465.992,00 14.907,90 

102/2012 
JBS CONSTRUÇÕES E 
INCORPORAÇÕES 
LTDA 

486.006,60 461.706,27 470.940,40 15.066,20 

    TOTAL 74.394,15 
 
Ressalte-se que, além da superestimativa do ISS nas planilhas de composição do BDI das 
empresas URTIGA e JBS, constatou-se que a Prefeitura Municipal de Santa Rita não 
efetivou a retenção do imposto em todos os pagamentos realizados, conforme se verificou no 
exemplo dos pagamentos referentes à obra da quadra escolar da EMEF AMARO GOMES. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício GP nº. 156/2014, de 31/10/2014, a Prefeitura Municipal de Santa Rita 
apresentou os seguintes esclarecimentos quanto aos fatos apontados no Relatório Preliminar 
de Fiscalização, encaminhado por meio do Ofício nº. 27.788/2014/GAB/CGU-
Regional/PB/SE/CGU-PR: 
 

Tendo em vista tratar-se de informações técnicas e complexas, que ocorreram na 
gestão passada, restou impossível o esclarecimento do referido item. 



Assim, requer que seja deferido um prazo mais razoável para que seja realizado 
levantamento minucioso sobre o referido questionamento. 

 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Em sua manifestação, a Prefeitura não apresentou qualquer elemento que elida a falha 
apontada, motivo pelo qual se mantém na íntegra a constatação.  
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Recomenda-se que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
adote providências visando à apuração de responsabilidade, sem prejuízo da adoção de 
medidas visando a reposição dos valores repassados ao município, devidamente corrigidos. 
 
 
2.1.7. Utilização de recursos do Termo de Compromisso PAC nº 201112/2011 em 
finalidade diversa à pactuada. 
 
Fato 
 
Da análise da Conta Corrente Específica do Termo de Compromisso nº PAC 201112/2011, 
Processo nº 23400.000162/2011-00, pactuado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação - FNDE, CNPJ nº 00.378.257/0001-81, e a Prefeitura Municipal de Santa 
Rita/PB, CNPJ nº 09.159.666/0001-61, no valor de R$ 2.434.502,35, o qual visava a 
construção de 05 (cinco) quadras escolares, constatou-se que foram realizados pagamentos 
relativos a outros objetos, conforme a seguir identificados: 
 
Data do 
Pagamento 

Nº 
Empenho Empresa Credora Valor Objeto 

27/06/2013 2025 
URTIGA CONSTRUÇOES E 
INCORPORAÇÕES LTDA 67.972,88 

Construção de 
Creche, Tibiri 
II 

18/10/2013 4598 
URTIGA CONSTRUÇOES E 
INCORPORAÇÕES LTDA 16.645,64 

Construção de 
Creche, Tibiri 
II 

20/11/2013 4999 
URTIGA CONSTRUÇOES E 
INCORPORAÇÕES LTDA 63.205,45 

Construção de 
Creche, Tibiri 
II 

  VALOR TOTAL 147.823,97  
 
Tal fato contraria o art. 4º, parágrafo único da Lei nº. 11.578/2007: 

Art. 4o  Os recursos financeiros serão liberados aos órgãos e entidades dos 
Estados, Distrito Federal e Municípios conforme o cronograma de desembolso 
estabelecido no termo de compromisso, mediante depósito em conta vinculada 
mantida em instituição financeira oficial.   

Parágrafo único. Os saques da conta vinculada ficam restritos ao pagamento 
das despesas constantes do termo de compromisso, devendo a instituição financeira 
disponibilizar relatórios com informações dos saques efetuados sempre que 
solicitados.   



Ressalte-se que, até a data da fiscalização, estes recursos não foram devolvidos a conta 
corrente vinculada ao Termo de Compromisso, acrescentando-se que a Prefeitura Municipal 
de Santa Rita utilizou, conforme apontamento específico deste Relatório, de recursos do 
Salário Educação para realizar pagamentos referentes à execução das quadras escolares. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício GP nº. 156/2014, de 31/10/2014, a Prefeitura Municipal de Santa Rita 
apresentou os seguintes esclarecimentos quanto aos fatos apontados no Relatório Preliminar 
de Fiscalização, encaminhado por meio do Ofício nº. 27.788/2014/GAB/CGU-
Regional/PB/SE/CGU-PR: 
 

As providências estão sendo tomadas, conforme documentação que segue anexa: 
- Cópia do Extrato de Transferência (TED) na importância de R$ 63.205,45 pagos 
pela execução do muro de contorno da creche de Tibiri II da conta n°. 01129-30, 
Agência 0739, Banco HSBC (recursos próprios do Município) para a conta n°. 
38.685-5, Agência 1268-8, Banco do Brasil (FNDE/ PAC II - construção de 
quadras). 
- Ofício nº. 2014/2014 solicitando transferência de R$ 147.823,97 da conta n°. 
40517-5, Agência 1268-8, Banco do Brasil (PAC II - construção de creche) para a 
conta n°. 38.685-5, Agência 1268-8, Banco do Brasil (FNDE/ PAC II - construção 
de quadras). 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A Prefeitura Municipal de Santa Rita encaminhou cópia do Ofício nº 2014/2014 solicitando 
a transferência de R$ 147.823,97 para a Conta Vinculada às obras de execução das quadras 
com recursos do FNDE, além de cópia de transferência no valor de R$ 63.205,45. 
 
Tendo em vista que não foram transferidos os valores integrais pagos indevidamente com 
recursos da Conta 38.685-5 (Quadras Escolares – PAC II – FNDE), tampouco a Prefeitura 
solicitou a transferência com os valores atualizados monetariamente, mantém-se na íntegra a 
constatação.  
##/AnaliseControleInterno## 

 
Recomendações: 
Recomendação 1: O FNDE deve exigir a devolução do montante de recursos utilizados em 
pagamentos indevidos. Esgotados todos os recursos administrativos para o recolhimento do 
débito, 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. Previsões editalícias restritivas à competitividade. 
 
Fato 
 
Trata-se da análise da contratação e execução dos objetos pactuados mediante o Termo de 
Compromisso nº PAC201112/2011, Processo nº 23400.000162/2011-00, entre o Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, e a 
Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB, CNPJ nº 09.159.666/0001-61, no valor de R$ 
2.434.502,35 (dois milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, quinhentos e dois reais e 
trinta e cinco centavos), qual seja a construção de 05 quadras escolares nas Escolas 
Municipais de Ensino Fundamental Odilon Ribeiro (comunidade Tibiri II), Egídio Madruga 
(Marcos Moura), Amaro Gomes (Livramento), Arnaldo Bonifácio (Odilândia) e  Paulo 
Jorge (Lerolândia). 
 
Para tanto, a Prefeitura Municipal de Santa Rita realizou os seguintes processos licitatórios: 
 

Modalidade Nº Processo Vencedora Valor Proposta Data de 
Homologação 

Concorrência 228/2011 JBS CONSTRUÇÕES E 
INCORPORAÇÕES LTDA 486.006,60 15/12/2011 

Concorrência 229/2011 URTIGA CONSTRUÇOES E 
INCORPORAÇÕES LTDA 485.936,32 15/12/2011 

Concorrência 230/2011 URTIGA CONSTRUÇOES E 
INCORPORAÇÕES LTDA 460.961,91 15/12/2011 

Concorrência 44/2012 URTIGA CONSTRUÇOES E 
INCORPORAÇÕES LTDA 480.899,90 06/03/2012 

Concorrência 102/2012 JBS CONSTRUÇÕES E 
INCORPORAÇÕES LTDA 486.006,60 12/07/2012 

  VALOR TOTAL 2.399.811,33  
 
Foi realizada análise de cada um dos processos licitatórios, constatando-se as seguintes 
irregularidades: 

- Previsões editalícias restritivas à competitividade. 

O preâmbulo do edital da licitação contém a seguinte previsão: 

O Edital poderá ser obtido na Comissão de Licitação, nos dias úteis, de 
08:00 as 12:00h, mediante a apresentação de comprovante de pagamento no 
valor de R$ 200,00 (duzentos reais), recolhido na Tesouraria da Secretaria 
de Finanças do Município. 

Nos termos do art. 32, § 5º da Lei nº. 8.666/93, não serão exigidos prévios recolhimentos de 
taxas ou emolumentos, exceto aqueles limitados ao valor do custo efetivo de reprodução 
gráfica da documentação fornecida. 

Ocorre que o Edital e seus anexos contém 53 páginas, incluindo projeto, e, ainda que 
acrescido o custo de reprodução de uma unidade de gravação digital (CD-ROM, DVD-
ROM, etc), contendo os projetos, o custo de reprodução gráfica limitar-se-ia R$ 14,10, nos 
seguintes termos: 



Material Preço Unitário Quantidade Custo Total 
Cópias de 
documentos 0,20 53 10,60 

DVD-R 1,00 3,00 3,50 
  Custo Total 14,10 
 

O Tribunal de Contas da União exarou diversas Decisões e Acórdãos sobre o tema, entre os 
quais, destacamos: 

Abstenha-se de exigir dos interessados, pela aquisição do edital, valores que 
exorbitem o efetivo custo da reprodução gráfica do instrumento 
convocatório, em atendimento ao disposto no art. 32, § 5º, da Lei nº 
8.666/1993. 

Além disso, constatou-se a exigência cumulativa de prestação da garantia prevista no art. 31, 
inciso III da Lei nº 8.666/93 com a comprovação de patrimônio líquido mínimo, conforme 
cláusulas 2.2. e 5.1.2.4, inciso VIII a seguir transcritas: 

2.2. As empresas interessadas em participarem da presente licitação deverão 
apresentar garantia de que trata o artigo 31, inciso III, correspondente ao 
valor de R$ 4.869,00 (quatro mil, oitocentos e sessenta e nove reais). 

2.2.1. Caberá ao licitante optar por uma das modalidades abaixo descritas, 
recolhida junto a Secretaria de Finanças do Município, até o 10º (décimo) 
dia Útil que anteceder a data de recebimento dos envelopes de 
Documentação e Propostas de Preços. Devendo o comprovante de 
recolhimento constar no envelope de documentação: 

(...) 

5.1.2.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. 

(...) 

VIII - deverá comprovar por meio do balanço Patrimonial e Demonstrações 
Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da 
lei, registrados na Junta Comercial, patrimônio líquido de RS 48.690,04 
(quarenta e oito mil, seiscentos e noventa reais e quatro centavos), ou seja, 
10% (dez por cento) do valor estimado da contratação constante da Planilha 
Orçamentária. A comprovação deverá ser feita relativamente à data da 
apresentação da proposta, admitida a atualização para esta data através de 
índices oficiais; 

(...) 

X - Conter comprovante de que recolheu a garantia exigida no item 2.2 deste 
Edital; 
 



Da análise do art. 31, inciso III e §§2º e 3º, da Lei de Licitações, verifica-se que, para fins 
de qualificação econômico-financeira das licitantes, é exigível garantia – limitada a 1% 
(um por cento) do valor estimado do objeto da contratação, nas mesmas modalidades e 
critérios previstos no caput e § 1º do art. 56 da mesma Lei – ou capital mínimo ou 
patrimônio líquido mínimo. 

Diante de farta jurisprudência nesse sentido, em 30/5/2012, o Tribunal de Contas da 
União editou a Súmula 275, com fundamento no art. 31, § 2º, da Lei 8.666/93, conforme 
transcrito a seguir: 

Para fins de qualificação econômico-financeira, a Administração pode exigir 
das licitantes, de forma não cumulativa, capital social mínimo, patrimônio 
líquido mínimo ou garantias que assegurem o adimplemento do contrato a 
ser celebrado, no caso de compras para entrega futura e de execução de 
obras e serviços. (grifos nossos) 

 
Acrescente-se também que a cláusula 5.1.2.4, item VII, encontra-se em desacordo com o 
entendimento jurisprudencial do Tribunal de Contas da União, pois não há nos autos do 
processo documento que apresente justificativas técnicas adequadas para os índices de 
liquidez geral e de liquidez corrente exigidos, quais sejam, superior a 2,00 (dois): 
 

5.1.2.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. 
VII- A boa situação financeira de que trata o item "II" ser avaliada pelos 
índices de liquidez Geral (lG) e liquidez Corrente (le), devendo apresentar 
índices maiores ou iguais a 2,0 (dois), e do Grau de Endividamento (GE) 
devendo apresentar valor igual ou menor que 0,3 (zero virgula três), 
resultantes da aplicação das seguintes formulas: 

 

Registre-se o entendimento da Corte de Contas Federal: 

Apresente as adequadas justificativas técnicas, nos autos do procedimento 
licitatório, em relação a exigência de comprovação, por parte dos licitantes, 
de índices de liquidez geral e de liquidez corrente, nos termos do art. 31, § 
5o, da Lei no 8.666/1993. 
Acórdão 1110/2007 Plenário 

 
Entre as cláusulas relativas à qualificação técnica contidas no edital consta a seguinte: 

 
5.1.1.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
VI- Relação individualizada da equipe técnica especializada e administrativa 
da empresa, acompanhada dos respectivos currículos profissionais e de seus 
integrantes, com experiência profissional especifica em suas áreas de 
atuação e relacionada com o objeto deste Edital e registro na entidade 
profissional competente, quando exigido por lei, sendo que, no mínimo, 
deverá constar 01 (um) profissional de Engenharia Civil e 01 (um) 
profissional de nível superior na área de Segurança do Trabalho; 
VII. Prova de registro junto aos serviços especializados em Engenharia de 
Segurança e em Medicina do Trabalho (lei Federal n° 6.514, de 22/11/77 e 
Portaria nº 3.214 de 08/06/78 do Ministério do Trabalho); (grifos nossos) 
 



Essa exigência contida no edital da licitação tem natureza de restrição ao caráter competitivo 
do certame, porquanto se tratar de cláusula exorbitante, conforme demonstrado adiante. 
 
A exigência de Profissional com nível de formação em Engenharia de Segurança do 
Trabalho trata-se de situação incompatível com a Norma Regulamentadora nº 04, do 
Ministério do Trabalho e Emprego, a qual, para estabelecimentos de até 50 funcionários, 
dispensa a presença de Técnicos ou Engenheiros de Segurança, conforme quadro a seguir: 
 

 
Nº de Profissionais de Segurança do Trabalho para obra em face do Risco e Nº de 
empregados 
 

Cumpre citar que, por meio de consulta aos sistemas corporativos do Governo Federal, 
constatou-se que, no período de janeiro de 2011 a julho de 2014, as empresas URTIGA e 
JBS tiveram, no máximo, 32 e 92 empregados, respectivamente. 
 
A empresa URTIGA, nos exercícios 2012 e 2013, foi responsável pela construção de 03 
quadras escolares, 01 Creche Pró-Infância e 02 unidades básicas de saúde, todas no 
município de Santa Rita, tendo registro de 32 empregados.  
 
A empresa JBS, a qual teve 92 funcionários, no mesmo período, foi responsável pela 
execução de 02 quadras escolares, 01 Creche Pró-Infância e 03 unidades básicas de saúde, 
também em Santa Rita. 
 
Em que pese o porte das obras demonstrar que não trabalharam em períodos concomitantes 
mais de 50 funcionários em cada empreendimento, ainda que o número de funcionários para 
cada quadra fosse compreendido entre 50 e 100, não seria necessária a presença de 
Engenheiro de Segurança do Trabalho, conforme se verifica no Quadro II – NR 04.  
 



Corroborando a análise desta Controladoria, cumpre trazer a declaração da empresa JBS que 
comprova ser a exigência técnica desprovida de amparo legal, sendo assim restritiva ao 
caráter competitivo do certame, pois não seria exigida a presença de Engenheiro de 
Segurança de Trabalho responsável pela obra: 
 

 
Declaração da JBS. 
 
Enfatize-se que as empresas nunca tiveram 100 funcionários registrados, contando-se todas 
as obras que executaram, nos termos das consultas aos Sistemas Corporativos, sendo assim 
foi desarrazoada a exigência contida no Edital, caracterizando restrição ao caráter 
competitivo do certame, em desacordo com o art. 3º, § 1º, inciso I da Lei nº 8.666/93.  
##/Fato## 

 
Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício GP nº. 156/2014, de 31/10/2014, a Prefeitura Municipal de Santa Rita 
apresentou os seguintes esclarecimentos quanto aos fatos apontados no Relatório Preliminar 
de Fiscalização, encaminhado por meio do Ofício nº. 27.788/2014/GAB/CGU-
Regional/PB/SE/CGU-PR: 
 

Este tipo de concorrência para construção normalmente participam 
empresas de pequeno porte e que não possuem condições financeiras para 



assumir mais de uma Unidade e muitas delas não se interessam na 
participação, se restringindo mais a reformas e adequações. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Em sua manifestação, a Prefeitura Municipal de Santa Rita não apresentou qualquer 
elemento que elida os fatos apontados, motivo pelo qual se mantém na íntegra a constatação. 
 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.2. Falhas no acompanhamento por parte dos fiscais da Prefeitura Municipal de 
Santa Rita da execução das obras de construção das quadras escolares objeto do 
Termo de Compromisso PAC 201112/2011. 
 
Fato 
 
Da análise da atuação da fiscalização dos Contratos celebrados entre a Prefeitura Municipal 
de Santa Rita e as empresas JBS e URTIGA, conforme tabela a seguir, para a execução das 
obras de construção de quadras escolares, objetos do Termo de Compromisso nº 
PAC201112/2011, Processo nº 23400.000162/2011-00, entre o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, e a Prefeitura 
Municipal de Santa Rita/PB, CNPJ nº 09.159.666/0001-61, no valor de R$ 2.434.502,35, 
constatou-se a atuação deficiente do acompanhamento das obras pelos fiscais da Prefeitura 
de Santa Rita. 
 

Modalidade Nº Processo Vencedora Valor Proposta Data de 
Homologação 

Concorrência 228/2011 JBS CONSTRUÇÕES E 
INCORPORAÇÕES LTDA 486.006,60 15/12/2011 

Concorrência 229/2011 URTIGA CONSTRUÇOES E 
INCORPORAÇÕES LTDA 485.936,32 15/12/2011 

Concorrência 230/2011 URTIGA CONSTRUÇOES E 
INCORPORAÇÕES LTDA 460.961,91 15/12/2011 

Concorrência 44/2012 URTIGA CONSTRUÇOES E 
INCORPORAÇÕES LTDA 480.899,90 06/03/2012 

Concorrência 102/2012 JBS CONSTRUÇÕES E 
INCORPORAÇÕES LTDA 486.006,60 12/07/2012 

  VALOR TOTAL 2.399.811,33  
 
Inicialmente, cumpre destacar que, apesar de requeridos formalmente, por meio da 
Solicitação de Fiscalização nº 201411266/001, a Prefeitura Municipal de Santa Rita não 
disponibilizou, tampouco apresentou justificativas sobre a não entrega a esta CGU dos 
seguintes documentos: 
 

1.1.1.1.1. Documento de designação do fiscal do contrato; 
1.1.1.1.2. Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs), registradas 

no CREA, do engenheiro da Prefeitura responsável pela 
fiscalização; 

1.1.1.1.3. Inscrição da obra no INSS (CEI); 
1.1.1.1.4. Diário de obras; 
1.1.1.1.5. DISPONIBILIZADO. 
1.1.1.1.6. “As built”, se houver; 



1.1.1.1.7. Fotografias demonstrando as fases de execução da obra. 
1.1.1.1.8. Relatórios de inspeção das obras; 
1.1.1.1.9. Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à 

Previdência Social (GFIP), relativos aos empregados utilizados na 
obra. 

 
Ressalte-se que a não disponibilização de documentos por parte da Prefeitura Municipal de 
Santa Rita, além de afronta ao art. 26 da Lei nº 10.180/2011, contraria também o art. 5º, 
inciso III, alínea “k” da Resolução FNDE nº 69/2011: 
 

Art. 5º. Aos agentes cabem as seguintes responsabilidades: 
 
III – aos municípios, estados e ao Distrito Federal: 
 
k) permitir o livre acesso de servidores do Sistema de Controle Interno do 
Poder Executivo Federal (Controladoria-Geral da União - CGU, Delegacia 
Federal de Controle – DFC ou sua representação no Estado, Secretaria de 
Controle Interno – CISET) e da Auditoria do FNDE, a qualquer tempo e 
lugar, a todos os atos administrativos e aos registros dos fatos relacionados 
direta ou indiretamente com o objeto pactuado no Termo de Compromisso, 
bem como às obras e serviços a ele referidas, colaborando na obtenção de 
dados e de informações junto à comunidade local sobre os benefícios 
advindos da implantação do (s) projeto (s),  quando em missão de 
fiscalização e auditoria; (grifos nossos). 
 

Observou-se a fragilidade dos mecanismos de controle dos atos de acompanhamento da 
execução das obras, pois sequer foram apresentados os documentos que designam 
formalmente os Engenheiros Civis para o encargo (Itens 1.1.1.1. e 1.1.1.2). 
 
Não obstante este fato, nos processos de pagamentos disponibilizados pela Prefeitura 
Municipal de Santa Rita, nos documentos Boletins de Medição e Notas Fiscais, foi possível 
identificar que dois Engenheiros Civis exerceram o acompanhamento da execução das obras 
de construção das 05 quadras escolares, objeto do Termo de Compromisso ora analisado. 
Trata-se dos Engenheiros Civis G.F.M. – CREA 160312038-6 – CPF Nº ***.591.074-** e 
M.L.A.B.L. – CREA-PB 160547257-3, CPF 113.882.504-20. 
 
No tocante ao Livro de Ocorrência (Diário de Obras), previsto no art. 67, § 1º da Lei nº 
8.666/93, não foram disponibilizados, tendo a Engenheira Civil M.L.A.B.L, atual 
responsável pelo acompanhamento das obras, informado que aquele não foi elaborado pela 
empresa, tampouco pela fiscalização, o que afronta o citado comando legal. 
 
Nos Contratos Administrativos celebrados entre a Prefeitura Municipal de Santa Rita e as 
empresas JBS e URTIGA, para a execução das quadras escolares, consta cláusula que 
condiciona o 1º pagamento à apresentação da matrícula no Cadastro Específico do INSS – 
CEI, a qual também não foi disponibilizada. 
 

3.1. O pagamento da 1ª medição só deverá ser efetivado quando da 
comprovação, pela CONTRATADA, da Anotação de Responsabilidade 
Técnica - ART., sobre a execução da obra junto ao CREA/PB, nos termos da 
resolução n2 425, de 18. 12. 98, do CONFEA, sob pena do não recebimento 



da medição requerida. Igualmente deverá ser apresentado o CEI- Cadastro 
Específico do INSS. (grifos nossos). 

 
Os Contratos também contém cláusula sobre a apresentação das GFIP: 
 

4 - No ato do pagamento de cada medição, a CONTRATADA fica obrigada a 
apresentar cópia autenticada da Folha de Pagamento de Pessoal e respectiva 
Guia de Recolhimento Prévio devidamente quitada das contribuições 
Previdenciárias, incidentes sobre a remuneração dos segurados e do 
F.G.T.S., correspondente aos serviços executados, na forma prevista na lei 
8.212/91, alterada pela lei nº9.711 - IN INSS/DC nº 69 e 71/2002, e 
regulamentos instituídos pelo Regime Geral de Previdência Social-RGPS. 

 
Corroborando todo o conjunto de constatações deste relatório, as quais demonstram a 
atuação deficiente da fiscalização, o que impactou na execução das quadras escolares com 
inobservância aos projetos e especificações técnicas, causando dano ao Erário, conforme 
apontamento específico deste Relatório, não foram disponibilizados também registros 
fotográficos e relatórios elaborados pelos fiscais do Contrato.  
##/Fato## 

 
Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício GP nº. 156/2014, de 31/10/2014, a Prefeitura Municipal de Santa Rita 
apresentou os seguintes esclarecimentos quanto aos fatos apontados no Relatório Preliminar 
de Fiscalização, encaminhado por meio do Ofício nº. 27.788/2014/GAB/CGU-
Regional/PB/SE/CGU-PR: 
 

Requer que seja deferido um prazo mais razoável para que seja realizado 
levantamento minucioso sobre o referido questionamento. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Em sua manifestação, a Prefeitura não apresentou qualquer elemento que elida a falha 
apontada, motivo pelo qual se mantém na íntegra a constatação.  
 
 
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.3. Ausência de publicação dos Termos de Aditivos aos Contratos celebrados com 
as empresas URTIGA e JBS e utilização de conta diversa à específica do Termo de 
Compromisso para pagamento dos serviços aditivados. 
 
Fato 
 
Para consecução dos objetivos pactuados no Termo de Compromisso nº PAC 201112/2011, 
Processo nº 23400.000162/2011-00, pactuado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação – FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, e a Prefeitura Municipal de Santa 
Rita/PB, CNPJ nº 09.159.666/0001-61, no valor de R$ 2.434.502,35, esta firmou os 
seguintes Contratos: 
 
Nº Contrato Valor Empresa 

Contratada CNPJ Objeto 

228/2011 486.006,60 JBS Const. E 
Incorp. Ltda 

14.257.314/0001-
89 

Quadra Escolar 
EMEF Egídio 
Madruga, Marcos 



Moura 

44/2012 480.899,90 URTIGA Const. E 
Incorp. Ltda  

06.879.669/0001-
81 

Quadra Escolar 
EMEF Amaro 
Gomes, 
Livramento 

230/2011 460.961,91 URTIGA Const. E 
Incorp. Ltda  

06.879.669/0001-
81 

Quadra Escolar 
EMEF Arnaldo 
Bonifácio, 
Odilândia 

229/2011 485.936,32 URTIGA Const. E 
Incorp. Ltda  

06.879.669/0001-
81 

Quadra Escolar 
EMEF Odilon 
Ribeiro, Tibiri II 

102/2012 486.006,60 JBS Const. E 
Incorp. Ltda 

14.257.314/0001-
89 

Quadra Escolar 
EMEF Paulo 
Jorge Lerolândia 

 
Por meio de consulta ao Sistema Integrado de Monitoramento da Educação – SIMEC, 
constatou-se que a Prefeitura Municipal de Santa Rita registrou a realização de apenas o 
seguinte termo aditivo: 
 

Nº Contrato Data do Aditivo Valor do 
Contrato Valor Aditivado Valor Total do 

Contrato 
228/2011 10/09/2012 486.006,60 85.374,96 571.381,56 

 
Conforme apontamento específico deste relatório, foram constatadas falhas na formalização 
de processos e acompanhamento da execução dos objetos pactuados pelo Termo de 
Compromisso ora analisado, inclusive a ausência de registros das informações no SIMEC. 
Em que pesem estes fatos, foi possível identificar a formalização dos seguintes aditivos de 
valor aos Contratos retrocitados: 
 
 

Nº Contrato Data do Aditivo Valor do 
Contrato Valor Aditivado Valor Total do 

Contrato 
102/2012 11/09/2013 486.006,60 71.892,34 557.898,94 
229/2011 09/10/2013 485.936,32 79.476,19 565.412,51 

230/2011 09/10/2013 460.961,91 40.040,92 501.002,83 03/09/2014 26.426,54 

44/2012 09/11/2013 480.899,90 59.653,49 558.734,89 24/07/2014 18.181,50 
 
Não obstante a celebração de termos aditivos, a Prefeitura Municipal de Santa Rita não 
comprovou a publicação no Diário Oficial da União, tendo sido efetuada pesquisa no portal 
www.in.gov.br, não tendo sido identificado registro da publicação de nenhum dos aditivos 
contratuais celebrados, o que contraria o art. 61, § único da Lei nº 8.666/93. 
 
Além disso, a Prefeitura realizou os pagamentos dos Boletins de Medição dos serviços 
relativos aos Termos Aditivos, por meio de Conta Corrente diversa (Programa: Salário 
Educação) à vinculada ao Termo de Compromisso. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício GP nº. 156/2014, de 31/10/2014, a Prefeitura Municipal de Santa Rita 
apresentou os seguintes esclarecimentos quanto aos fatos apontados no Relatório Preliminar 
de Fiscalização, encaminhado por meio do Ofício nº. 27.788/2014/GAB/CGU-
Regional/PB/SE/CGU-PR: 

http://www.in.gov.br/


 
Requer que seja deferido um prazo mais razoável para que seja realizado 
levantamento minucioso sobre o referido questionamento. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Em sua manifestação, a Prefeitura não apresentou qualquer elemento que elida a falha 
apontada, motivo pelo qual se mantém na íntegra a constatação. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.4. Falta de atingimento da finalidade do Termo de Compromisso em relação à 
quadra escolar da EMEF PAULO JORGE. 
 
Fato 
 
Na inspeção física realizada na quadra escolar destinada à EMEF PAULO JORGE, na 
Comunidade Lerolândia, constatou-se, por meio de entrevista junto à Administradora 
Escolar (Diretora) e a Supervisora, que a quadra não vem sendo utilizada para as atividades 
dos alunos, mas apenas pela comunidade em geral, pois, segundo esta, além de se localizar 
um pouco distante da escola, a quadra não dispõe de salas e vestiários. 
 
Não obstante a quadra localizar-se a aproximadamente 300 metros da EMEF Paulo Jorge, 
esta fica às margens da Rodovia Estadual PB-025, conforme demonstra a imagem, o que 
poderia ocasionar acidentes com as crianças. 
 

 
Distância da EMEF PAULO JORGE à Quadra – 300 m 
 
A Administradora Escolar disponibilizou cópia do Ofício nº 23/2014, de 30/09/2014, 
encaminhado por essa à Secretaria Municipal de Educação de Santa Rita, relatando o 
seguinte: 
 

Venho por meio deste, solicitar vigilantes para a QUADRA 
POLIESPORTIVA desta Unidade de Ensino, pois a mesma encontra-se sem 
nenhum vigilante, que por motivo de não receberem os salários, os que foram 
contratados para exercer tal função, deixaram o cargo e devido a essa 



situação, os populares invadiram o local e derrubaram o portão de entrada, 
deixando-a totalmente vulnerável, ocasionando em total destruição do 
espaço, que ainda se encontra sem água encanada, sem energia elétrica e 
sem banheiros para que os alunos da escola possam fazer uso desse espaço 
que foi para eles construído. 

Corroborando as informações prestadas pela Diretora da Escola, verificou-se que foi 
atribuída à Quadra Escolar nome de “Ginásio Poliesportivo “O Alfredão””, o que desnatura 
a finalidade do Programa, observando-se, assim, em relação à quadra da EMEF PAULO 
JORGE, o não atingimento dos objetivos pactuados, pois vem sendo utilizado pela 
comunidade, e não pelos alunos da Escola: 
 

  
Quadra Escolar – EMEF PAULO JORGE Quadra Escolar – EMEF PAULO JORGE 
 

  
Quadra Escolar – EMEF PAULO JORGE Quadra Escolar – EMEF PAULO JORGE 
 

  
Quadra Escolar – EMEF PAULO JORGE 
– Portão Derrubado 

Quadra Escolar – EMEF PAULO JORGE 
– Sem energia elétrica 



Cumpre destacar que compete ao município garantir com recursos próprios a conclusão da 
obra pactuada no Termo de Compromisso, conforme art. 5º, inciso III, alínea “e”, da 
Resolução CD/FNDE Nº 69, de 28/11/2011: 
 

Art. 5º. Aos agentes cabem as seguintes responsabilidades: 
III – aos municípios, estados e ao Distrito Federal: 
e) garantir, com recursos próprios, a conclusão da(s) obra(s) pactuada(s) no 
Termo de Compromisso e a sua entrega à população, no caso de os valores 
transferidos se revelarem insuficientes para cobrir todas as despesas 
relativas à implantação; 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício GP nº. 156/2014, de 31/10/2014, a Prefeitura Municipal de Santa Rita 
apresentou os seguintes esclarecimentos quanto aos fatos apontados no Relatório Preliminar 
de Fiscalização, encaminhado por meio do Ofício nº. 27.788/2014/GAB/CGU-
Regional/PB/SE/CGU-PR: 
 

As providências estão sendo tomadas, inclusive, conforme documentação que 
segue anexa, a ligação de energia já foi encaminhada e está sendo 
providenciada sua regularização. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Em sua manifestação, a Prefeitura encaminhou cópia do documento “ficha de vistoria de 
baixa tensão”, da concessionária de energia, e informou que estão sendo tomadas 
providências para a regularização da situação. Apesar disso, não foi comprovada a 
regularização das situações detectadas por esta Controladoria, motivo pelo qual se mantém 
na íntegra a constatação.  
 
 
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.5. Fragilidades dos mecanismos de controle interno. Ausência de formalização de 
processos de pagamentos. Ausência de documentação contratualmente prevista para a 
realização de pagamentos.  
 
Fato 
 
Da análise dos processos de pagamentos disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Santa 
Rita, constataram-se diversas falhas que demonstram fragilidades nos mecanismos de 
controle interno, conforme a seguir detalhadas: 
 

a) Ausência de comprovante de matrícula no Cadastro Específico do INSS - CEI. 

A cláusula terceira, item 3.1, dos Contratos, traz disposição expressa, condicionando o 
pagamento da primeira medição à apresentação, entre outros documentos, da matrícula CEI 
– Cadastro Específico do INSS da obra: 

3.1. O pagamento da 1ª medição só deverá ser efetivado quando da 
comprovação, pela CONTRATADA, da Anotação de Responsabilidade 
Técnica - ART., sobre a execução da obra junto ao CREA/PB, nos termos da 



resolução n2 425, de 18. 12. 98, do CONFEA, sob pena do não recebimento 
da medição requerida. Igualmente deverá ser apresentado o CEI- Cadastro 
Específico do INSS. 

Em que pese tal previsão, as matrículas CEI não estão acostadas aos processos de 
pagamentos, tampouco foram apresentadas pela Prefeitura a esta Controladoria, apesar de 
formalmente requeridas, por meio da Solicitação de Fiscalização nº 201411266/001: 

1.3.Processo de gestão do contrato de obras, devendo conter: 
(...) 
1.3.5. Inscrição da obra no INSS (CEI); 

b) Ausência de apresentação das Guias de Informações Trabalhistas e 
Previdênciárias – GFIP pelas empresas, em cada pagamento. 

Apesar de a cláusula terceira, item 4, dos Contratos, prever a apresentação de GFIP pelas 
empresas, para cada pagamento, não consta, em nenhum pagamento, tal documento, o que 
contraria disposição contratual: 

4. No ato do pagamento de cada medição, a CONTRATADA fica obrigada a 
apresentar cópia autenticada da Folha de Pagamento de Pessoal e respectiva 
Guia de Recolhimento Prévio devidamente quitada das contribuições 
Previdênciárias, incidentes sobre a remuneração dos segurados e do 
F.G.T.S., correspondentes aos serviços executados, na forma prevista na Lei 
8.212/92, alterada pela Lei nº 9.711- IN INSS/DC nº 69 e 71/2002, e 
regulamentos instituídos pelo Regime Geral da Previdência Social – RGPS. 

c) Ausência de comprovantes de regularidade fiscal nos processos de pagamentos. 

Apesar de a cláusula contratual décima, alínea “e”, trazer a previsão de manutenção de todas 
as condições de habilitação durante a execução do Contrato, a Administração Municipal não 
exigiu a apresentação das certidões de regularidade fiscal, em cada um dos processos de 
pagamentos, o que contraria a Jurisprudência do Tribunal de Contas da União, a exemplo do 
Acórdão 645/2007 – Plenário, fundamentando-se nos arts. 29, inciso III, 55, incisos III e 
XIII, e 71 da Lei no 8.666/1993, e 63, § 2°, inciso I, da Lei no 4.320/1964:  

Emita empenho e efetue pagamentos somente a fornecedores que estejam em 
plena regularidade fiscal para com as Fazendas Federal, Estadual e 
Municipal,nos termos dos arts. 29, inciso III, 55, incisos III e XIII, e 71 da 
Lei no 8.666/1993, e 63, § 2°, inciso I, da Lei no 4.320/1964. 

 

d) Ausência de assinaturas em documentos. 

Constatou-se, ainda, que documentos, a exemplos de Boletins de Medição encontram-se sem 
estar assinados pelos Engenheiros Civis Fiscais e Executor, bem como ausência de ato de 
atestação dos serviços, nas notas Fiscais. 

 



e) Ausência de formalização dos processos de pagamentos 

Cumpre informar que a Prefeitura Municipal de Santa Rita não formaliza processos de 
pagamentos, apresentando a documentação em folhas soltas, fato este que fragiliza o 
controle interno, tendo em vista que não são adotadas rotinas e mecanismos de controle para 
atestar a completude da documentação apresentada para fins de pagamento. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício GP nº. 156/2014, de 31/10/2014, a Prefeitura Municipal de Santa Rita 
apresentou os seguintes esclarecimentos quanto aos fatos apontados no Relatório Preliminar 
de Fiscalização, encaminhado por meio do Ofício nº. 27.788/2014/GAB/CGU-
Regional/PB/SE/CGU-PR: 
 

Requer que seja deferido um prazo mais razoável para que seja realizado 
levantamento minucioso sobre o referido questionamento. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Em sua manifestação, a Prefeitura não apresentou qualquer elemento que elida a falha 
apontada, motivo pelo qual se mantém na íntegra a constatação.  
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.6. Ausência de disponibilização do projeto estrutural e Anotação de 
Responsabilidade Técnica do profissional que dimensionou as estruturas metálicas das 
quadras escolares. 
 
Fato 
 
Conforme apontamento específico deste Relatório, constatou-se que as 05 (cinco) quadras 
escolares, pactuadas por meio do Termo de Compromisso nº PAC201112/2011, entre o 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº e a Prefeitura 
Municipal de Santa Rita/PB, a serem construídas nas Escolas Municipais de Ensino 
Fundamental - EMEF Odilon Ribeiro (comunidade Tibiri II), , Amaro Gomes (Livramento), 
Arnaldo Bonifácio (Odilândia), pela empresa URTIGA, e EMEF Egídio Madruga (Marcos 
Moura) e  Paulo Jorge (Lerolândia), pela empresa JBS, foram executadas pelas empresas em 
desacordo com o projeto previsto, o que contraria a Cláusula Décima, item 1, alínea “a” dos 
Contratos celebrados pela Prefeitura junto a essas empresas: 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - Das Obrigações da Contratada 
1 - Constituem obrigações da contratada: 
a) Executar com perícia os serviços contratados, obedecendo aos projetos, 
especificações técnicas, instruções adotadas pela PMSR e determinações por 
escrito da fiscalização; 

 
Conforme apontamento específico deste relatório, as coberturas em estrutura metálica das 
quadras escolares foram executadas em desacordo com o projeto do FNDE, o qual foi 
adotado pela Prefeitura Municipal de Santa Rita, tendo o Engenheiro Civil S.T.B. – CREA 
160515854-2 – CPF Nº ***.749.504-**, como signatário dos projetos e orçamentos anexos 
aos Editais.  
 



Considerando que o projeto do FNDE não foi executado, a Prefeitura Municipal de Santa 
Rita deveria ter apresentado o projeto estrutural da cobertura metálica que amparou a 
execução. 
 
Em face disso, por meio de Solicitação de Fiscalização, foram requeridos os seguintes 
documentos e informações:  

a) Projeto estrutural da estrutura de cobertura em aço das quadras escolares, 
construídas com recursos do FNDE, cuja execução foi pactuada por meio do 
Termo de Compromisso nº PAC201112/2011; 

b) Anotações de Responsabilidade Técnica dos profissionais responsáveis pelo 
projeto estrutural solicitado no item “a”, bem como pela execução das 
coberturas em aço das quadras escolares; 

c) Contratos de subcontratação, por meio dos quais, as empresas contratadas 
por essa Prefeitura Municipal de Santa Rita para execução das quadras 
escolares, pactuaram a execução do item de serviço “execução de estrutura e 
cobertura em aço das quadras escolares”, tendo em vista informação verbal 
prestada pela Engenheira Fiscal, a qual informou que o referido serviço foi 
executado pela empresa METALÚRGIA ART TELA LTDA, nas 05 quadras 
escolares ora fiscalizadas; 

d) Notas fiscais de aquisição dos perfis, parafusos, telhas, soldas, chapas em 
aço e tintas utilizadas para confecção das estruturas em aço das quadras 
escolares; 

e) Quadro resumo de aço contendo as dimensões, quantidades, peso específico 
e especificações das peças utilizadas para confecção das estruturas de 
cobertura em aço das quadras escolares; 

Em que pese estes documentos terem sido solicitados, a Prefeitura Municipal de Santa Rita 
disponibilizou Ofícios s/n, por meio dos quais requer às empresas URTIGA e JBS, a 
documentação solicitada por esta Controladoria. Em anexo, disponibilizou também 
documento emitido pela empresa JBS, pelo qual esta esclarece o seguinte: 

Letras a e b: O Projeto estrutural foi fornecido pela própria Prefeitura 
Municipal de Santa Rita, que por sua vez obteve o mesmo do FNDE. Não 
cabendo a esta empresa a responsabilidade de execução de projeto algum, 
muito menos às ART’s dos mesmos. 

Letras c: Temos a proposta da empresa ART TELA LTDA, em anexo. 

Apesar de executar um projeto diferente ao disponibilizado pelo FNDE, a empresa JBS 
afirma que o projeto executado foi o fornecido pelo FNDE, por meio da Prefeitura 
Municipal de Santa Rita. 
 
Destarte, constata-se que a empresa JBS subcontratou o serviço junto à empresa ART TELA 
LTDA, a qual executou sem a elaboração de projeto os serviços de cobertura em estrutura 
metálica, nas quadras EMEF Egídio Madruga (Marcos Moura) e Paulo Jorge (Lerolândia), o 
que contraria os arts. 1º e 2º da Lei nº 6496/77: 



 
Art 1º - Todo contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou 

prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à Engenharia, à Arquitetura 
e à Agronomia fica sujeito à "Anotação de Responsabilidade Técnica" (ART). 

Art 2º - A ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo 
empreendimento de engenharia, arquitetura e agronomia. 

Por meio de consultas aos Sistemas Corporativos, constatou-se que a empresa ART TELA 
LTDA também foi responsável pela execução dos serviços de cobertura em estrutura 
metálica, nas quadras escolares construídas nas EMEF Odilon Ribeiro (comunidade Tibiri 
II), Amaro Gomes (Livramento), Arnaldo Bonifácio (Odilândia), contratadas pela Prefeitura 
junto à empresa URTIGA, indicando que estas também foram executadas sem elaboração de 
projeto. 
 
Diante disso, resta evidenciado que, além do descumprimento de cláusula contratual, pois as 
quadras não foram executadas de acordo com o projeto previsto, houve a execução de 
estruturas para as quais não foi comprovado o dimensionamento, tampouco apresentado o 
responsável técnico pelos cálculos estruturais daquelas, destacando-se que a Norma ABNT 
NBR 8800 prevê as condições de projeto de estruturas de aço, entre as quais o seguinte: 
 

4.1.1. As obras executadas total ou parcialmente com estrutura de aço ou 
com estrutura mista de aço e concreto devem obedecer a projeto elaborado 
de acordo com esta Norma, sob a responsabilidade de profissionais 
legalmente habilitados. 

 
Assim, resta prejudicada a análise quanto à durabilidade e à segurança das estruturas 
metálicas das quadras escolares, pois não foram apresentados os projetos que comprovem 
terem sido dimensionados por profissional legalmente habilitado, contrariando o item 4.1.1. 
da Norma ABNT NBR 8800 e os arts. 1º e 2º da Lei nº 6496/77. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício GP nº. 156/2014, de 31/10/2014, a Prefeitura Municipal de Santa Rita 
apresentou os seguintes esclarecimentos quanto aos fatos apontados no Relatório Preliminar 
de Fiscalização, encaminhado por meio do Ofício nº. 27.788/2014/GAB/CGU-
Regional/PB/SE/CGU-PR: 
 

As providências estão sendo tomadas, conforme documentação que segue anexa 
(Ofícios nº. 2012 e 2013/2014).  

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Em sua manifestação, a Prefeitura Municipal de Santa Rita encaminhou os Ofícios nº 2012 e 
2013/2014, ambos de 31/10/2014, pelos quais foram solicitados às empresas JBS e 
URTIGA, respectivamente, para fins de atendimento aos fatos questionados por esta 
Controladoria, o seguinte: 

1) Projeto estrutural EXECUTADO, com devidas ART’s assinadas (Projeto e 
execução), já solicitados em ofício anterior e recebido por V. As. Em 02/10/2014 
e não respondido até o momento; 



2) Nota fiscal e justificativa pelo qual foi modificado o tipo e espessura das telhas 
utilizadas na cobertura da quadra; 

3) Cópia do CEI (Cadastro Específico do INSS) da obra; 
4) A execução do alambrado de acordo com o projeto apresentado. 

Não obstante os documentos encaminhados, a Prefeitura não apresentou qualquer elemento 
que elida a falha apontada, motivo pelo qual se mantém na íntegra a constatação. 
 
##/AnaliseControleInterno## 

3. Conclusão 
 

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



Ordem de Serviço: 201411255 
Município/UF: Santa Rita/PB 
Órgão: MINISTERIO DA SAUDE 
Instrumento de Transferência: Fundo a Fundo ou Concessão  
Unidade Examinada: SANTA RITA GABINETE PREFEITO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 13.067.379,57 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
             Os trabalhos de campo foram realizados no período de 08/09/2014 a 10/10/2014  
sobre a aplicação dos recursos do programa 2015 - Aperfeiçoamento do Sistema Único de 
Saúde (SUS) / 8585 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta 
Complexidade no município de Santa Rita/PB. 
 
             A ação fiscalizada destina-se a Ampliar o acesso da população aos serviços 
ambulatoriais e hospitalares do Sistema Único de Saúde, na busca da equidade, da redução 
das desigualdades regionais e da humanização de sua prestação. 

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. Ocorrência de pagamento de AIHs em duplicidade e de emissão de AIHs para 
os mesmos pacientes e em períodos sobrepostos, em favor da Fundação Governador 
Flávio Ribeiro Coutinho, pela Prefeitura Municipal de Santa Rita. 
 
Fato 
 
            A Fundação Governador Flávio Ribeiro Coutinho, contratada por meio do Processo 
Administrativo nº 084/2012, realiza serviços ambulatoriais e hospitalares de Média e Alta 
Complexidade para o município de Santa Rita/PB. Estes serviços (consultas, procedimentos, 
internamentos e cirurgias) são registrados no Sistema de Informações Hospitalares (SIH) e 
no Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA), mantido pelo Ministério da Saúde e 
alimentado localmente pela Prefeitura. 

Com o objetivo de verificar a consistência dos registros nos SIA e SIH, a Equipe de 
Fiscalização procedeu a pesquisas nestes sistemas, bem como solicitou a geração de 
planilhas de dados à Prefeitura Municipal. Com estas informações, procedeu a testes de 
confiabilidade da informação, especialmente no que concerne aos internamentos inseridos 



no SIH e realizados pela Fundação Governador Flávio Ribeiro Coutinho no período de 
01/01/2013 a 31/08/2014. 

 Os achados dessas análises resultaram nas irregularidades registradas nas tabelas a 
seguir: 
 
TABELA 1 - INTERNAÇÕES PAGAS EM DUPLICIDADE –  FUNDAÇÃO 
GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO 

Nº AIH CNS Paciente Nome 
Paciente 

Nome 
Mãe 

Data 
Internamento Data Alta Procedimento Valor (R$) 

2514101991490 
161965327400018 J. B. S. M. L. S. 

03/07/2014 04/07/2014 030303004-6 139,42 

2514101997242 03/07/2014 04/07/2014 030303004-6 139,42 

2514101959050 
206114317630002 D. P. S. R. M. S. 

07/02/2014 10/02/2014 031001003-9 594,48 

2514101971172 07/02/2014 11/02/2014 031001003-9 578,28 

TOTAL  R$ 717,70  
Fonte: SIH-MS e Prefeitura Municipal de Santa Rita. 
Siglas: Nº AIH – Número da Autorização de Internação Hospitalar, CNS Pacte – Número do Cartão Nacional de Saúde do paciente. 
 
TABELA 2 - INTERNAÇÕES PARA PROCEDIMENTOS DIFERENTES EM 
PERÍODOS SOBREPOSTOS - FUNDAÇÃO FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO 

Nº AIH CNS Paciente Nome 
Paciente 

Nome 
Mãe 

Data 
Internamento Data Alta Procedimento Valor (R$) 

2513103011848 
102432297600002 P. M. F. A. G. 

11/06/2013 24/06/2013 030314015-1 876,92 

2513103012255 19/06/2013 22/06/2013 030306021-2 913,96 

2512102930095 
162377800850009 J. N. B. E. A. N. 

05/11/2012 10/11/2012 041101003-4 2.641,37 

2512102932372 08/11/2012 30/11/2012 030314013-5 7.558,36 

2513103002476 
206297519640000 D. G. S. M. D. S. 

09/05/2013 11/05/2013 031001003-9 590,3 

2513103008691 10/05/2013 11/05/2013 041102001-3 179,62 

2513103007096 
210301412330006 E. G. S. M. C. 

29/04/2013 04/05/2013 030306026-3 353,68 

2513103007173 03/05/2013 07/05/2013 041504003-5 575,08 

2513102991047 
898000477255444 I. S. D. M. J. S. S. 

04/03/2013 07/03/2013 031001003-9 613,23 

2512500107580 06/03/2013 07/03/2013 040906018-6 339,02 

Fonte: SIH-MS e Prefeitura Municipal de Santa Rita. 
Siglas: Nº AIH – Número da Autorização de Internação Hospitalar, CNS Pacte – Número do Cartão Nacional de Saúde do 
paciente. 
  

Analisando-se a Tabela 1, e considerando que os cidadãos são atualmente 
identificados pelo número do Cartão Nacional de Saúde (CNS), verifica-se a ocorrência de 
registro, no Sistema SIH, de dois internamentos em um mesmo paciente para um mesmo 
procedimento e na mesma data de internamento hospitalar. No primeiro caso, foram 
emitidas e pagas duas AIHs de nºs 2514101991490 e 2514101997242 para o mesmo 
paciente e para o mesmo procedimento hospitalar, gerando um valor pago em duplicidade, 
pelo ministério da saúde, em favor da Fundação, no valor de R$ 139,42. No segundo caso, 
também houve a emissão de duas AIHs de nºs 2514101959050 e 2514101971172 para o 
mesmo paciente, para o mesmo procedimento iniciado na mesma data (07/02/2014), com a 
diferença de que, na primeira AIH, a alta foi registrada na data de 10/02/2014, e a segunda 
AIH, a alta foi registrada na data de 11/02/2014, no dia seguinte. Ou seja, um dos 
internamentos não aconteceu, gerando um dano ao erário no valor de, no mínimo, R$ 
578,28, totalizando um montante de internações pagas em duplicidade de no mínimo R$ 
717,70.  



Na Tabela 2, constata-se a ocorrência de pagamento por internações de 
procedimentos divergentes para o mesmo paciente e em períodos de realização sobrepostos. 
Ou seja, parte do montante pago em uma das internações de cada paciente da Tabela 2 ou a 
totalidade do valor pago em uma das internações de cada cidadão da Tabela 2 foi paga 
indevidamente, gerando dano ao erário público, em favor da Fundação Governador Flávio 
Ribeiro Coutinho, pela Prefeitura Municipal de Santa Rita. 

Para se exemplificar os registros indevidos no SIH, examine-se o paciente P. M. F., 
CNS nº 102432297600002, o primeiro da tabela. Conforme os dados do sistema, o paciente 
em comento foi internado sob a Autorização de Internamento Hospitalar (AIH) nº 
2513103011848, na data de 11/06/2013, tendo sua alta hospitalar em 24/06/2013, ao custo 
de R$ 876,92. Contudo, houve também o registro de um segundo internamento para o 
paciente de CNS nº 102432297600002. Neste internamento, de AIH nº 2513103012255, o 
cidadão teria sido internado na data de 19/06/2013, ou seja, oito dias após o início do 
internamento anterior e cinco dias antes de sua alta, e teria estado internado até a data de 
22/06/2013. 

Para se calcular o montante pago indevidamente nesses casos, é necessária uma 
análise em cada um dos prontuários médicos descritos na Tabela 2 (2513103011848, 
2513103012255, 2512102930095, 2512102932372, 2513103002476, 2513103008691, 
2513103007096, 2513103007173, 2513102991047 e 2512500107580), a fim de que sejam 
quantificados e restituídos ao Fundo Municipal de Saúde os valores pagos indevidamente. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
              Por meio do Ofício GP nº 156/2014, de 31 de outubro de 2014, a Prefeitura  
municipal de Santa Rita/PB apresentou a seguinte manifestação acerca deste item: 
 

“Face ao objetivo de justificar os registros de internações informados pela 
Fundação Governador Flávio Ribeiro Coutinho em duplicidade no Sistema de  
Internação Hospitalar - SIH apresentados como inconsistentes pela Equipe de 
Fiscalização da CGU, na qual procedemos e elencamos as seguintes justificativas 
ora discriminadas: 
 

Nº AIH CNS Paciente Nome 
Paciente 

Nome 
Mãe 

Data 
Internamento Data Alta Procedimento Valor 

(R$) 

2513103011848 
102432297600002 P. M. F. A. G. 

11/06/2013 24/06/2013 030314015-1 876,92 

2513103012255 19/06/2013 22/06/2013 030306021-2 913,96 

 
Em análise ao prontuário do paciente verifica-se que no resumo de admissão e alta 
(fl. 01), o profissional médico efetuou a alta em 14/06/2013, diferente da data de 
alta apresentada na informação do setor de faturamento da fundação hospitalar 
em seu sistema 24/06/2013, o que caracteriza falha de digitação, consequentemente 
não diagnosticada pelo sistema de Internação hospitalar - SIH no processamento 
das contas médicas, neste caso, a segunda AIH é devida pelo fato do erro 
ocasionado na digitação da primeira ter contribuído para haver interseção entre as 
datas, vislumbrando que a entrada ocorreu antes da alta do internamento anterior. 
 
2514101991490 

161965327400018 J. B. S. M. L. 
S. 

03/07/2014 04/07/2014 030303004-6 139,42 

2514101997242 03/07/2014 04/07/2014 030303004-6 139,42 

 



Em verificação realizada no prontuário do usuário, observou-se que houve 
apresentação duplicada do laudo, ocasionando duas autorizações de internação 
hospitalar num mesmo período para um mesmo paciente; considerando que o 
número da AIH é fator determinante para diferenciar a internação hospitalar, 
constatou-se que a mesma internação foi apresentada com diferentes números e 
competências distintas (espelho AIH competência 07/2014 e 08/2014, fls.02 e 03), 
neste caso o Sistema de Internação Hospitalar - SIH entende que são duas 
internações diferentes, embora seja do mesmo paciente e período, Em suma é 
caracterizada falha no sistema de internação hospitalar e erro na apresentação da 
internação Já paga anteriormente na primeira apresentação pela Fundação 
Hospitalar Governador Flávio Ribeiro Coutinho. 
 
2512102930095 

162377800850009 J. N. B. E. A. N. 
05/11/2012 10/11/2012 041101003-4 2.641,37 

2512102932372 08/11/2012 30/11/2012 030314013-5 7.558,36 

 
Em análise ao prontuário da paciente constatou-se sua admissão na clinica 
obstétrica em 05/11/2012 em caráter de urgência, por apresentar quadro clínico 
grave, realizando cesariana na mesma data de sua admissão (fl.04), encaminhada 
para a Unidade de Terapia Intensiva, apresentando quadro clínico de insuficiência 
respiratória, sendo solicitada outra internação hospitalar sem que houvesse 
encerrado a primeira para tratamento da insuficiência respiratória, ocasionando 
interseção entre as autorizações, caracterizando fator de glosa para não pagamento 
da segunda internação hospitalar. 
2514101959050 

206114317630002 D. P. S. R. M. S. 
07/02/2014 10/02/2014 031001003-9 594,48 

2514101971172 07/02/2014 11/02/2014 031001003-9 578,28 

 
Em verificação realizada no prontuário do usuário, observou-se que houve 
apresentação duplicada do laudo, ocasionando duas autorizações de internação 
hospitalar num mesmo período para um mesmo paciente; considerando que o 
número da AIH é fator determinante para diferenciar a internação hospitalar, 
constatou-se que a mesma internação foi apresentada com diferentes números e 
competências distintas (espelho AIH competência 02/2014 e 04/2014, fls.05 e 06), 
neste caso o Sistema de Internação Hospitalar - SIH entende que são duas 
internações diferentes, embora seja do mesmo paciente e período, em suma é 
caracterizada falha no sistema de internação hospitalar e erro na apresentação da 
internação já paga anteriormente na primeira apresentação pela Fundação 
Hospitalar Governador Flávio Ribeiro Coutinho. 
 
2513103002476 

206297519640000 D. G. S. M. D. S. 
09/05/2013 11/05/2013 031001003-9 590,3 

2513103008691 10/05/2013 11/05/2013 041102001-3 179,62 

 
Observou-se que houve apresentação duplicada do laudo, ocasionando duas 
autorizações de internação hospitalar num mesmo período para um mesmo 
paciente; considerando que o número da AIH é fator determinante para diferenciar 
a internação hospitalar, constatou-se que a mesma internação foi apresentada com 
diferentes números e competências distintas (espelho AIH competência 06/2014 e 
07/2014, fls.07 e 08), neste caso o Sistema Internação Hospitalar - SIH entende 
que são duas internações diferentes, embora seja do mesmo paciente e período, em 
suma é caracterizada falha no sistema de internação hospitalar e erro na 



apresentação da internação já paga anteriormente na primeira apresentação pela 
Fundação Hospitalar Governador Flávio Ribeiro Coutinho. 
 
2513103007096 

210301412330006 E. G. S. M. C. 
29/04/2013 04/05/2013 030306026-3 353,68 

2513103007173 03/05/2013 07/05/2013 041504003-5 575,08 

 
O setor de auditoria médica constatou a existência apenas da internação hospitalar 
do período de 03/05/2013 a 07/05/2013, verificada a veracidade das informações.  
 
2513102991047 

898000477255444 I. S. D. M. J. S. 
S. 

04/03/2013 07/03/2013 031001003-9 613,23 

2512500107580 06/03/2013 07/03/2013 040906018-6 339,02 

 
Observou-se que houve apresentação duplicada do laudo, ocasionando duas 
autorizações de internação hospitalar num mesmo período para um mesmo 
paciente; considerando que o número da AIH é fator determinante para diferenciar 
a internação hospitalar, constatou-se que a mesma internação foi apresentada com 
diferentes números e competências distintas (espelho AlH competência 04/2013 e 
05/2014, fls.09 e 10), neste caso o Sistema de Internação Hospitalar - SIH entende 
que são duas internações diferentes, embora seja do mesmo paciente e período, em 
suma é caracterizada falha no sistema de internação hospitalar e erro na 
apresentação da internação já paga anteriormente na primeira apresentação pela 
Fundação Hospitalar Governador Flávio Ribeiro Coutinho.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
             Analisando a manifestação, verifica-se que o gestor concorda com as irregularidades 
apresentadas na constatação. Além disso, o gestor informa também que a Fundação Flávio 
Ribeiro Coutinho teria apresentado, para a produção SIH, um mesmo internamento em 
meses de competência diferentes, ou seja, teria havido a apresentação duplicada de laudo 
para aumento na produção hospitalar do hospital. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Recomendamos à Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) que, juntamente 
com o Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus), proceda à avaliação dos 
prontuários referentes às AIHs nºs 2514101991490, 2514101997242, 2514101959050, 
2514101971172, 2513103011848, 2513103012255, 2512102930095, 2512102932372, 
2513103002476, 2513103008691, 2513103007096, 2513103007173, 2513102991047 e 
2512500107580, com o objetivo de apurar os valores devidos ao prestador de serviços, com 
a finalidade de se promover a devolução dos recursos pagos indevidamente à conta corrente 
do Fundo Municipal de Saúde.   
 
Recomendação 2: Recomendamos à Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa - SGEP 
que aprimore o Sistema de Informações Hospitalares (SIH) de forma que não seja possível a 
emissão de diferentes números de Autorização de Internação Hospitalar (AIH) com dados de 
pacientes idênticos, a fim de evitar a ocorrência de pagamentos em duplicidade. 
 
 
 



2.1.2. Inserção de dados de internações no Sistema SIH do Ministério da Saúde, pela 
Prefeitura Municipal de Santa Rita, utilizando-se de mais de um número de CNS para 
os mesmos cidadãos. Cadastro Nacional de Usuários do SUS desatualizado. 
 
Fato 
 
               A equipe de Fiscalização efetuou testes de confiabilidade nos dados inseridos no 
Sistema de Informações Hospitalares (SIH) do Ministério da Saúde, alimentados localmente 
pela Prefeitura Municipal de Santa Rita. Além dos achados evidenciados na constatação 
anterior, verificou-se a utilização, pela gestão municipal, de mais de um número de Cartão 
Nacional de Saúde (CNS) para um mesmo cidadão, conforme a tabela a seguir: 
 
Nº 
ORDEM 

NOME DO PACIENTE DATA DE 
NASCIMENTO 

NÚMERO CARTÃO 
NACIONAL DE SAÚDE 
(CNS) 

1 A. V. S. 07/03/1962 
122705874820001 
706302749438870 

2 A. M. 21/09/1975 
206090941000003 
702803521175670 

3 A. L. A. 03/03/1990 
898000487607122 
898004140501504 

4 A. P. A. 30/07/1988 
161053753530008 
207057455240007 

5 E. M. S. L. 26/09/1966 
704808031491240 
898000118805594 

6 E. A. 08/08/1939 
209127876050005 
898000073861164 

7 E. S. S. 03/11/1989 
708100567304638 
898002372348916 

8 E. A. D. 22/06/1978 
898000300554062 
898003005406271 

9 F. M. S. 14/10/1943 
107621054930005 
709001880552815 

10 G. N. 17/02/1939 
702504721215440 
898002740697580 

11 G. R. S. 08/02/1991 
161961379810000 
162353616890008 

12 J. M. S. 15/01/1946 
102320222800003 
703200653975691 
898001207062970 

13 J. M. C. 13/06/1937 
704206799698882 
898000764634080 

14 L. M. C. 17/05/1926 
209114861800000 
706902130749939 

15 M. C. P. S. 06/01/1989 
162710712120009 
163710712120007 

16 M. C. S. 08/09/1930 209114887300005 



702801611011063 

17 M. J. G. S. 01/11/1943 
898003250447910 
898032504791382 

18 N. A. N. 28/12/1959 
705209401720677 
898000123087637 

19 O. S. N. 10/05/1938 
209892530520002 
708605582931982 

20 R. M. S. 15/03/1986 
700903932026396 
898000406253651 

21 S. A. S. 13/10/1928 
898000488524042 
898000488540420 

22 S. B. S. 15/01/1950 
898000501963881 
898000528570767 

 
Examinando-se os dados da planilha anterior, constata-se a inserção de dados de 

internamentos de indivíduos com mesmo nome e data nascimento, porém com números de 
CNS divergentes, como se fossem cidadãos diferentes, no Sistema SIH do Ministério da 
Saúde, pela Prefeitura Municipal de Santa Rita. 

Considerando os arts. 15 e 19 da Portaria MS nº 940/2011, verifica-se que o 
cadastramento no CNS é unívoco e de responsabilidade dos municípios, como se pode 
verificar a seguir: 

 
Portaria MS Nº 940/2011 
“Art. 15. O Cadastro Nacional de Usuários do SUS tem por objetivo a identificação 
unívoca dos usuários do SUS em âmbito nacional, mediante a atribuição de 
número único de identificação gerado pelo Ministério da Saúde. 
(...) 
Art. 19. A responsabilidade pelo cadastramento ou pela atualização dos dados é 
municipal e distrital, podendo ser compartilhada entre os gestores municipais e 
estaduais, mediante pactuação nas Comissões Intergestores.” 

 
Dessa forma, em que pese a emissão de CNS ser realizada por prestadores 

municipais, estaduais e federais, bem como mediante prestadores de saúde particulares 
contratados pelo SUS, é responsabilidade do município a atualização dos dados do Cadastro 
Nacional de Usuários do SUS, para que seja fidedigno o caráter unívoco do Sistema, ou seja, 
que cada cidadão seja identificado uma única vez. 

Em face do disposto, a Prefeitura Municipal, além de não estar realizando a 
atualização dos dados dos seus munícipes, ainda está utilizando, nos sistemas do Ministério 
da Saúde alimentados pela própria prefeitura, registros de internações de um mesmo 
indivíduo com números de CNS divergentes. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
              Por meio do Ofício GP nº 156/2014, de 31 de outubro de 2014, a Prefeitura  
municipal de Santa Rita/PB apresentou a seguinte manifestação acerca deste item, tendo 
sido editada unicamente no que tange aos nomes de cidadãos, com o objetivo de preservá-
los: 



“O Sistema do Cartão Nacional de Saúde (CNS), através da portaria conjunta n.º 2 
de 15 de março de 2012, que "Dispõe acerca do preenchimento do número do 
Cartão Nacional de Saúde do usuário no registro dos procedimentos ambulatoriais e 
hospitalares", apresenta este documento como obrigatório, permitindo que qualquer 
estabelecimento de saúde vinculado ao SUS possa imitir Cartão SUS sem a devida 
supervisão do Gestor Municipal, estando amparado legalmente no Art. 2° da 
Portaria Conjunta n.º 02/2012. 
 
O fato de um mesmo usuário possuir vários cartões se deve em grande parte a um 
sistema que recebe dados em um servidor web e nas bases locais descentralizadas, 
sem possuir interoperabilidade de consistência de informação, fato este já 
reconhecido pelo Ministério da Saúde que está reformulando a base de dados para 
que os usuários que possuírem mais de um CNS passem a ter apenas um definitivo, 
realizando higienização do sistema e lançando a faixa numérica iniciado pelo 
número 7, sendo os outros excluídos da base nacional de dados do CNS. 
 
O Sistema de Internação Hospitalar - S/H não intermedia com a Base do Cadastro 
Nacional de Saúde para realizar a verificação fidedigna dos dados, perfazendo 
inconsistência, portanto, é de responsabilidade da Unidade Hospitalar cadastrar em 
seu sistema o número do Cartão Nacional de Saúde definitivo de cada paciente, o 
qual iniciasse com número 7, caso o mesmo não possui encaminha-lo a Secretaria 
de Saúde para que possa atualizar as informações de seu cadastramento. (sic) 
 
CADASTRO DE USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 
NOME 
USUÁRIO 

CNS DT. NASCTº OBSERVAÇÕES 

A. V. S. 
122705874820001  Nº NÃO EXISTE 
706302749438870 07/03/1962 Nº ATUAL 

A. M. 
206090941000003  Nº ANTERIOR 
702803521175670 21/09/1975 Nº ATUAL 

A. L. A. 
898000487607122 03/03/1990 Nº ATUAL 
898004140501504  Nº ATUAL 

A. P. A. 
161053753530008 30/07/1988 Nº NÃO EXISTE 
207057455240007  Nº ANTERIOR 
700000186146307  Nº ATUAL 

E. M. S. L. 
704808031491240 26/09/1966 Nº ATUAL 
898000118805594  Nº NÃO EXISTE 

E. A. 
209127876050005  Nº ANTERIOR 
898000073861164  Nº NÃO EXISTE 
701700218391370 08/08/1939 Nº ATUAL 

E. S. S. 
898002372348916 03/11/1990 Nº ANTERIOR 
708100567304638  Nº ATUAL 

E. A. D. 
898000300554062  Nº NÃO EXISTE 
898003005406271 22/06/1978 Nº ATUAL 

F. M. S. 
107621054930005  Nº ANTERIOR 
709001880552815 14/10/1943 Nº ATUAL 

G. N. 
702504721215440  Nº NÃO EXISTE 
898002740697580 17/02/1939 Nº ATUAL 



G. R. S. 
161961379810000 08/02/1991 Nº ANTERIOR 
162353616890008  Nº VALIDO 
703405246580011  Nº ATUAL 

J. M. S. 
102320222800003 15/01/1946 Nº ANTERIOR 
703200653975691  Nº ATUAL 
898001207062970  Nº NÃO EXISTE 

J. M. C. 
704206799698882  Nº ATUAL 
898000764634080 13/06/1937 Nº NÃO EXISTE 

L. M. C. 
209114861800000  Nº ANTERIOR 
706902130749939 17/05/1926 Nº ATUAL 

M. C. P. S. 
162710712120009  Nº NÃO EXISTE 
163710712120007 06/01/1989 Nº ANTERIOR 
708403281744768  Nº ATUAL 

M. C. S. 
209114887300005 08/09/1930 Nº NÃO EXISTE 
702801611011063  Nº ATUAL 

M. J. G. S. 
898003250447910  Nº NÃO EXISTE 
898032504791382  Nº NÃO EXISTE 

N. A. N. 
705209401720677  Nº ATUAL 
898000123087637 28/12/1959 Nº ANTERIOR 

O. S. N. 
209892530520002  Nº ANTERIOR 
708605582931982 10/05/1938 Nº ATUAL 

R. M. S. 
700903932026396  Nº ATUAL 
898000406253651 15/03/1986 Nº ANTERIOR 

S. A. S. 
898000488524042  Nº ANTERIOR 
898000488540420  Nº NÃO EXISTE 
704106107553971 13/10/1928 Nº ATUAL 

S. B. S. 
898000501963881  Nº ANTERIOR 
898000528570767 15/01/1950 Nº ATUAL” 

 
 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
 Em que pese o gestor informar que o cadastramento poderá ser realizado por 
qualquer hospital vinculado ao SUS, a atualização do Sistema é de responsabilidade do 
gestor Municipal, no caso, a Prefeitura Municipal de Santa Rita, consoante o Art. 19 da 
Portaria MS Nº 940/2011. 

Além disso, verifica-se, na tabela aposta na manifestação do gestor, que, embora 
cada cidadão teoricamente tenha um número único de CNS válido, denominado pelo gestor 
como “número atual”, outros números de CNS foram inseridos nos dados de internações 
registradas no SIH pela Prefeitura Municipal, sem a consequente exclusão desses números 
do Sistema. 

Ainda, o gestor informou também que muitos dos números de CNS encontrados pela 
CGU nos registros do SIH seriam “inexistentes”, ou seja, “números inexistentes” teriam sido 
usados pela Prefeitura para alimentar o sistema. 

Em face do disposto, é responsabilidade da prefeitura corrigir os erros e eliminar os 
números duplos ou inexistentes. 



  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Recomendamos à Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde 
que notifique a Prefeitura Municipal de Santa Rita no sentido de atualizar o Cadastro 
Nacional de Usuários do SUS, para que os cidadãos residentes no município tenham uma 
identificação unívoca, consoante o Art. 19 da Portaria MS nº 940/2011. 
 
Recomendação 2: Recomendamos à Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa - SGEP 
que aprimore o Cadastro Nacional de Usuários do Sistema Único de Saúde - CADSUS 
WEB de forma a não permitir que um mesmo cidadão tenha mais de um número de CNS. 
 
 
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. Contratação direta da Fundação Governador Flávio Ribeiro Coutinho pela 
Prefeitura Municipal de Santa Rita sem a realização do devido processo licitatório 
 
Fato 
 
  Trata-se do Processo Administrativo de Inexigibilidade nº 84/2012, autuado pela 
Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB no exercício de 2012 para contratação de serviços de 
saúde concernentes ao Bloco de Média e Alta Complexidade (MAC) do Sistema Único de 
Saúde (SUS) – estando inclusos internações hospitalares, atendimentos ambulatoriais em 
especialidades médicas, realização de exames de diagnósticos complementares e 
procedimentos cirúrgicos -, quando foi contratada a Fundação Governador Flávio Ribeiro 
Coutinho, CNPJ nº 09.433.715/0001-02, estando vigente, após a celebração de quatro 
aditivos, até o presente exercício de 2014. 
 A equipe de fiscalização analisou o processo administrativo em lume, os processos 
de pagamentos apresentados, atas de reuniões, relatórios de auditoria médica,  
demonstrativos do hospital, relatórios de produção do Sistema de Informações 
Ambulatoriais (SIA) e do Sistema de Informações Hospitalares (SIH) do SUS e demais 
documentos encaminhados pela Prefeitura após serem instados por meio de Solicitações de 
Fiscalização, procedeu a inspeções físicas in loco e entrevistas com pacientes e constatou 
que a contratação em lume apresentou irregularidades que serão indicadas nos tópicos 
seguintes. 

Primeiramente, informe-se que a equipe de fiscalização requisitou, à Prefeitura 
Municipal de Saúde, por meio da Solicitação de Fiscalização n° 201411255/001 - GMM 
Santa Rita/SAÚDE, em 10/09/2014, os processos Administrativos (Procedimento 
Licitatório, Processo de Inexigibilidade, Processo de Dispensa de Licitação ou Chamamento 
Público) realizados com o objetivo de contratação ou celebração de convênio com entidades 
particulares de prestação de serviços de saúde (cirurgias/procedimentos, internamentos, 



atendimentos ou quaisquer serviços de saúde integrantes do MAC) e Contratos ou convênios 
firmados entre a Prefeitura Municipal e entidades particulares de prestação de serviços de 
saúde (atendimentos, internamentos, exames laboratoriais e de imagem, 
cirurgias/procedimentos ou quaisquer serviços de saúde integrantes do MAC). 

Em face do disposto, a Prefeitura Municipal encaminhou o Processo de 
Inexigibilidade nº 84/2012, que foi iniciado por meio do Ofício nº 97/2012-GS, de 
02/03/2012 (fl. 03), assinado pelo Secretário Municipal de Saúde em 2012, G. I. A., CPF nº 
***.154.954-**. Nesse documento, o gestor informa que foi encerrado o contrato/convênio 
com a Fundação e solicita que seja celebrada nova contratação com esta empresa, 
informando ainda que havia “a necessidade de ampliação de produção e consequentemente 
valor financeiro a Fundação Governador Flávio Ribeiro Coutinho”. 

Analisando o primeiro documento do processo em lume, após a capa (fl. 01) e cópia 
de Portaria de designação da Comissão Permanente de Licitação (CPL) – fl. 02, verifica-se 
que o secretário municipal de saúde de 2012 solicita que seja recontratada uma empresa cujo 
contrato havia sido encerrado, consoante se verifica o excerto a seguir: 

 
“Considerando o encerramento do contrato/convenio firmado entre o Município de 
Santa Rita e a Fundação Governador Flávio Ribeiro Coutinho (...) vimos solicitar 
de Vossa Senhoria formulação novo contrato/convenio ou aditivo (...) 
 
Informamos que a nossa nova Região de Saúde foi reestruturada e modificada em 
outubro/2011 (...) gerando a necessidade de ampliação de produção e 
consequentemente valor financeiro a Fundação Governador Flávio Ribeiro 
Coutinho”. (sic) 
 

  Além disso, acosta duas tabelas (fl. 4) que informam, sinteticamente, os valores 
subtotais a serem contratados com a empresa em apreço, sem incluir planilha analítica 
acerca dos serviços necessários à população e que demonstrasse os valores individuais de 
cada serviço a ser contratado na tabela SUS. Essas tabelas sintéticas estão reproduzidas a 
seguir: 

 
“Exercício 2012   
Programação Orçamentária para o Hospital Mensal Anual 
Pós-fixado: Alta Complexidade 
 

0,00 0,00 

Pós-fixado: FAEC 24.425,48 293.105,76 
Pré-fixado 494.500,00 5.934.000,00 

 
IAC - Programa de Reestruturação dos Hospitais 
Filantrópicos 

56.889,32 682.671,84 
 

TOTAL R$ 575.814,80 6.909.777,60 
 

Programação Orçamentária para a Fundação/Hospital Mensal Anual 
 

Orçamento Pré Fixado 
 

  

Média Complexidade 
 

494.500,00 5.934.000,00 
 

Recurso Administrativo 1.800,00 21.600,00 
Incentivo de integração ao Sistema Único de Saúde – 
INTEGRASUS 

56.889,32 682.671,84” 
 

(...) 



Fonte: Processo de Inexigibilidade nº 084/2012 – fl. 04 
 
Em seguida, juntou-se ao processo uma comunicação interna, de 05/03/2012, 

assinada pelo Prefeito Municipal de 2012, M. O. R. C., CPF nº ***.604.224-**, à fl. 05, 
aprovando e autorizando a despesa apresentada pela Secretaria de Saúde e  informando o 
objetivo da contratação, que segue: 

 
“(...) definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e 
serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral a saúde dos municípios 
que integram a região de saúde na qual a FUNDAÇÃO/HOSPITAL esta inserido e 
conforme Plano Operativo previamente definido entre as partes, com fulcro no Art. 
25 da Lei nº. 8.666/93.” 
 

Considerando a tipificação descrita pelo gestor para a futura contratação – art. 25 da 
Lei de Licitações –, que trata da inexigibilidade em processos licitatórios, empreende-se que 
o prefeito, no segundo expediente do processo, autoriza a contratação de uma empresa 
determinada pela Secretaria de Saúde, utilizando-se do critério da inexigibilidade, sem 
fundamentar as razões para essa modalidade de contratação, bem como para a escolha de 
empresa específica. 

Ocorre que, consoante o caput do art. 25 da lei em comento: “É inexigível a 
licitação quando houver inviabilidade de competição (...)”. Além disso, de acordo com o 
Inciso IV do art. 50 da Lei do Processo Administrativo nº 9.784/1999: “Os atos 
administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos 
jurídicos, quando (...) dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório.” 
Ainda, consoante o “Manual de Orientações para Contratação de Serviços no Sistema Único 
de Saúde”, 2007, do Ministério da Saúde:  

 
“Prevista no art. 25 da Lei de Licitações, a inexigibilidade de licitação ocorrerá 
quando houver impossibilidade jurídica de se instalar competição entre os 
eventuais contratantes, quer pela natureza específica do negócio, quer pelos 
objetivos sociais da administração. 
(...) 
A inexigibilidade também poderá ser configurada quando o gestor tiver a 
necessidade de contratar todos os prestadores de serviço de seu território ou de uma 
determinada área (bairro, distrito, etc.), instalando-se assim, a impossibilidade de 
competição entre os concorrentes. 
A inexigibilidade deve ser justificada e devidamente instruída, seu processo 
deve conter elementos de fato e de direito que comprovem de maneira 
indiscutível a impossibilidade de competição.” (Grifamos) 
 

Desse modo, de acordo com as legislações em comento, depreende-se que a 
inexigibilidade deve ocorrer unicamente quando houver impossibilidade de competição ou 
quando se faz necessário contratar todos os prestadores de serviço de uma localidade, sendo, 
também, obrigatoriamente exigível a motivação com a indicação dos fatos e dos 
fundamentos jurídicos devidamente instruídos no processo. Ocorre que, para que fosse 
evidenciada a impossibilidade da competição, o gestor deveria ter feito uma pesquisa de 
mercado acerca de todas as empresas que estariam disponíveis a realizar o serviço que se 
pretendia contratar e que essa pesquisa apresentasse que haveria uma única empresa 
existente para executar todos esses serviços, sem exceção. Contudo, os gestores não 
comprovaram, no processo administrativo, que a competição era inviável; apresentando, por 
outro lado, o nome da empresa a ser contratada no preâmbulo do processo.  

Ainda, a análise do processo administrativo nº 084/2012 demonstrou que, após a 



decisão do gestor para contratação da empresa por inexigibilidade, o Presidente da Comissão 
de Licitação em 2012 solicitou análise da Assessoria Jurídica (fl. 36) que apresentou parecer 
no sentido de validar o certame (fls. 37 e 38). 

Destarte, considerando que o processo não apresenta documentos comprobatórios 
para que seja configurada a inexigibilidade de licitação, consoante o Art. 25 da Lei nº 
8.666/93, constata-se que não houve a realização do devido processo licitatório, acarretando 
a contratação direta da Fundação Governador Flávio Ribeiro Coutinho. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
              Por meio do Ofício GP nº 156/2014, de 31 de outubro de 2014, a Prefeitura 
Municipal de Santa Rita/PB apresentou a seguinte manifestação acerca deste Item: 
 

“Considerando a contração da Fundação Governador Flávio Ribeiro Coutinho, 
ressalta-se que é o ÚNICO serviço hospitalar existente no território de Santa Rita, 
habilitado no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES, conforme 
relatório dos estabelecimentos existentes neste município, em anexo. 
 
Tendo em vista a condição de único prestador habilitado para fornecer o objeto a 
ser contrato no âmbito local, uma vez que o serviço seria prestado para a população 
local, o caso se enquadraria como inexigibilidade. Podendo assim, assegurar o 
direito à saúde da população de Santa Rita-PB. 
 
Ainda, a Lei n° 8.666/93, ao regulamentar o dispositivo constitucional citado, 
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, impondo o 
procedimento licitatório, consubstanciado nos princípios constitucionais que 
norteiam os atos a serem praticados pela Administração, como exigência formal a 
ser observada na contratação pelo Poder Público. 
 
Segundo o artigo 25 da referida lei de licitações, é inexigível a licitação quando 
houver inviabilidade de competição, como é o caso concreto. Logo, inexigibilidade 
de licitação é um procedimento adotado pela Administração Pública para realizar 
contratação direta nas situações em que é inviável a concorrência, por se tratar de 
fornecedor exclusivo na município, ou seja, a inexigibilidade de licitação é cabível 
quando houver somente um fornecedor que 
atendam às necessidades da Administração Pública, ou ainda, quando os serviços a 
serem prestados possuam natureza singular. 
 
Sobre "inexigibilidade", Alexandre de Moraes ensina que ocorrerá " ... quando 
houver impossibilidade jurídica de competição entre os diversos contratantes, seja 
pela específica natureza do negócio, seja pelos objetivos visados pela administração 
pública." (in Direito Constitucional, 17" ed. São Paulo: Atlas, 2005. pág. 327). 
 
Na inexigibilidade, existe apenas um fornecedor plausível, não sendo possível 
competição alguma. 
 
Importante destacar que, mesmo sendo a contratação por inexigibilidade, foi 
atendido o interesse público, dentro do menor espaço de tempo e no melhor preço 
possível, objetivando, assim, a preservação do património público. 
 



Neste diapasão, uma dessas exigências formais está expressa no 3° do art. 195 da 
Constituição da República: "a pessoa jurídica em débito com o sistema da 
seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder 
Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios". Trata-se de 
uma regra para qual não foi prevista nenhum tipo de exceção. 
 
Trata-se de instituição filantrópica sem fins lucrativos, detentora dos títulos de 
utilidade pública federal, estadual e municipal, que desde 1963 executa ações na 
área de saúde, sendo prestadora de serviço do SUS, não existindo competição de 
mercado pela ausência de outro serviço no município de Santa Rita-PB. Vale 
ressaltar que o fundo a fundo somente pode ser investido e pago em hospital no 
localizado no município. 
 
E, considerando da Lei n.º 8.080/1990 em seu Art. 25 as instituições sem fins 
lucrativos terão preferência frente as privadas para participar de forma 
complementar na Assistência à Saúde no Sistema Único de Saúde.”(sic) 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
           Primeiramente, embora o gestor informe, em sua manifestação, que a Fundação seria 
o único hospital instalado no município, ressalte-se que, por meio do Processo nº 084/2012, 
a Prefeitura Municipal de Santa Rita contratou a Fundação Flávio Ribeiro Coutinho para 
realização dos serviços de saúde concernentes ao Bloco de Média e Alta Complexidade 
(MAC) do Sistema Único de Saúde (SUS), que inclui serviços hospitalares e ambulatoriais, 
conforme descrito no Termo de Referência. Contudo, há  outros estabelecimentos no 
município que também desempenham os serviços ambulatoriais de média complexidade, os 
quais foram contratados, por inexigibilidade, unicamente com a Fundação. Podem-se 
estabelecer como exemplos as próprias empresas contratadas pelo município por meio de 
outros processos licitatórios no exercício de 2013, por meio Pregão nº 09/2013, cujo 
objetivo se referia à realização de serviços de exames complementares, consultas 
especializadas e procedimentos cirúrgicos eletivos, quando foram contratadas empresas 
como a INOVI – Instituto de Olhos e Visão Ltda., CNPJ nº 11.507.550/0001-18 (Contrato nº 
278/2013) e a Clínica Radiológica de Santa Rita Ltda., CNPJ nº 09.159.666/0001-61, 
Contrato nº 271/2013, com sedes ou filiais no município. 
 Além disso, embora o gestor tenha informado que não havia possibilidade de 
competição, deveria ter sido realizada uma pesquisa de mercado acerca de todas as empresas 
que estariam disponíveis a realizar cada um dos serviços que se pretendia contratar – 
hospitalares e ambulatoriais – contudo, o gestor não comprovou, no processo administrativo, 
que a competição era inviável, por meio de documentos; apresentando, por outro lado, o 
nome da empresa a ser contratada no preâmbulo do processo. 
 Em face do disposto, considerando que Prefeitura não apresentou elementos que 
elidam a falha apontada, mantém-se na íntegra a constatação. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.2. Plano Operativo da Fundação Governador Flávio Ribeiro Coutinho assinado 
após a celebração do contrato e sem contemplar as normas mínimas disciplinadas em 
Portarias do Ministério da Saúde. 
 
Fato 
 
  A Fundação Governador Flávio Ribeiro Coutinho é uma entidade filantrópica 
reconhecida como de utilidade pública federal desde 28/04/1982. O Ministério da Saúde 



(MS) criou, por meio da Política Nacional dos Hospitais Filantrópicos estabelecida com o 
advento da Portaria MS nº 1.721/2005, o Incentivo de Adesão à Contratualização (IAC), 
recurso descentralizado aos estados e municípios que tivessem formalizado contratos com 
hospitais filantrópicos para atuar em ações e serviços de média e alta Complexidade (MAC) 
do SUS, perfazendo um recurso componente desse bloco, consoante o art. 3º da Portaria MS 
nº 3.123/2006. Embora o IAC tenha sido substituído pelo Incentivo de Qualificação da 
Gestão Hospitalar (IGH) para os novos contratos/aditivos celebrados até doze meses da 
publicação da Portaria MS nº 142/2014, em 27/01/2014, a modalidade de pagamento a partir 
do IAC está vigente na contratação firmada entre a Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB e 
a fundação em lume, de acordo com o contrato inicial e os aditivos celebrados por meio do 
Processo nº 084/2012. 

Consoante o caput do art. 7º da Portaria MS nº 3.123/2006, os estados ou 
municípios, ao contratar serviços de hospitais filantrópicos utilizando-se de recursos do IAC, 
devem formalizar os contratos usando o modelo localizado no Anexo III da referida Portaria, 
bem como proceder aos pagamentos desses recursos de acordo com a percentagem de 
cumprimento de metas físicas pactuados em um Plano Operativo celebrado entre a entidade 
filantrópica e o gestor local, utilizando-se do modelo de plano proposto no Anexo IV da 
Portaria e de acordo com as faixas de cumprimento de metas definidas  nos incisos I a III do 
art. 7º. 

Além disso, conforme o fluxo de operacionalização do IAC, disposto no Anexo II 
da Portaria MS nº 3.123/2006, o primeiro ato a ser realizado é o da “Elaboração conjunta do 
convênio/contrato e do respectivo Plano Operativo pelas Secretarias de Estado da 
Saúde/Secretarias Municipais e Hospitais (...)” e o terceiro ato, o de “Formalização do 
convênio/contrato pela secretaria de saúde responsável”. 

Contudo, ao se analisar o Processo nº 084/2012, embora o Prefeito tenha descrito 
em seu despacho (fl. 05), em 05/03/2012, e o Presidente da CPL também tenha informado, 
na Ata de Instauração da Inexigibilidade (fl. 39), em 09/03/2012, que o Plano Operativo teria 
sido “previamente definido” entre a Secretaria Municipal de Saúde de Santa Rita e a 
Fundação, o documento rubricado pelas partes e intitulado “Plano Operativo”, juntado às fls. 
27 a 35 do processo, perfaz uma cópia integral do Modelo para elaboração do Plano 
Operativo definido no Anexo IV da portaria MS 3123/2006, conforme se verifica a seguir: 
  



 
Registro Fotográfico 1: Semelhanças entre o modelo do Anexo IV da Portaria MS 3123/2006 
e o Plano Operativo acostado às fls. 27 a 35 do Processo nº 084/2012 

 

Figura 1: Anexo IV da Portaria MS 3.123/2006, publicada no D.O.U. de 08/12/2006.   



 

Figura 2: fl. 27 do Processo nº 084/2012. 
 
Verifica-se, ao se cotejar um documento com o outro, que o Plano Operativo do 

Hospital, acostado aos autos, trata-se de cópia do modelo da Portaria MS nº 3.123/2006, 
embora contenha o subtítulo “FUNDAÇÃO/HOSPITAL GOVERNADOR FLÁVIO 
RIBEIRO COUTINHO” e tenha sido, de acordo com o processo, rubricado pelas partes 
concernentes (Prefeitura Municipal e Fundação). Ademais, ao se verificar o conteúdo desse 
documento, constata-se que é composto de explicações do que deve ser pactuado pelas 
instituições com os órgãos públicos, como se pode observar nos excertos seguintes: 

 
“O Plano Operativo é um instrumento no qual são apresentadas as ações, os 
 serviços, as atividades, as metas quantitativas e qualitativas e os indicadores a 
serem pactuados entre gestores e prestadores de serviços de saúde. (...) O Plano 
Operativo deve constar, também, a caracterização geral da instituição, sua missão 
bem como a estrutura tecnológica e a capacidade instalada (equipamentos...). A 
seguir, apresenta-se um elenco de ações e indicadores que poderão ser utilizados, 
sem prejuízo de outros, de acordo com cada realidade institucional de cada 
estabelecimento de saúde. (...) 
a) Atenção à Saúde 



Rol de Ações/Metas 
. Definir todos os serviços a serem pactuados: (...) detalhando os serviços 
ambulatoriais por grupo (...) 
. Definir com o gestor local o número de cirurgias eletivas de média complexidade a 
serem realizadas por especialidade, pactuando os mecanismos de referência e 
contra-referência,(...) 
. Detalhar com base na Política Nacional de Humanização - PNH: fase da 
implementação, atenção especializada, urgência/emergência e atenção hospitalar. 
Definir prazos e metas para as diversas etapas (...) 
. Adotar os protocolos estabelecidos pelo gestor.” 

 
Ainda, no que tange à contratação, verificou-se que foi celebrado o contrato na data 

de 12/03/2012 (fls. 42  a 47), entre a Prefeitura Municipal e a Fundação, que traz em sua 
cláusula primeira a descrição do objeto: “O presente tem por objeto integrar a 
FUNDAÇÃO/HOSPITAL no Sistema Único de Saúde - SUS e definir a sua inserção na rede 
regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde (...) conforme Plano Operativo 
previamente definido entre as partes.” 

Desse modo, considerando que o objeto da contratação deveria constar no Plano 
Operativo e que este não foi expedido, conforme descrito no contrato e consoante disciplina 
a Portaria MS nº 3.123/2006, constata-se a ocorrência de celebração de contrato no valor de 
R$ 6.909.777,60 sem a definição do objeto do serviço a ser executado. 

Ademais, examinando as demais peças juntadas ao processo, verifica-se que houve 
a celebração de cinco termos aditivos: (1) Primeiro Termo Aditivo (fl. 57 e 58), de 
03/09/2012, o qual acresceu em R$ 353.710,06 ao valor total do contrato, por força da 
Portaria MS nº 1.416/2012; (2) Segundo Termo Aditivo (fl. 61 a 63), de 31/01/2013, que 
adicionou R$ 169.997,44 ao valor do contrato, por força da Portaria MS nº 3.172/2012, que 
novamente ampliou os valores do IAC para a Fundação; (3) Terceiro Termo Aditivo (fls. 64 
a 65),  que acrescentou um ano na vigência do contrato para a data de 12/03/14, mantendo o 
valor total de R$ 7.763.479,87; (4) Quarto Termo Aditivo (fls. 75 a 77), que acresceu o valor 
total do contrato para R$ 9.523.134.13, por força da Portaria MS nº 2.035/2013, e adicionou 
novo prazo de vigência do contrato por mais um ano, a contar de 01/11/2013 e (5) um 
Quinto Termo Aditivo (denominado novamente de Quarto Termo Aditivo), às fls. 81 a 83, 
acrescendo o valor total do contrato para R$ 10.103.975,82, na mesma data de assinatura do 
anterior. Nestes termos, observa-se que o contrato teve seu valor total reajustado de 
R$ 6.909.777,60 para R$ 10.103.975,82, por força de Portarias do Ministério da Saúde, que 
aumentaram os valores-teto do IAC. 

Outrossim, verificou-se a juntada de um Plano Operativo Anual às fls. 73 e 74 do 
processo em lume, assinado em 01/11/2013. Depreendem-se dos autos que este Plano 
Operativo só foi assinado após 1 ano e 7 meses da contratação da Fundação, quando da 
celebração do Terceiro Termo Aditivo. Além disso, conste-se que, embora os dados 
empresariais da Fundação tenham sido identificados no preâmbulo do documento, o Plano 
Operativo acostado ao processo apresentou unicamente uma caracterização sintética de 
serviços e compromissos que foram pactuados tardiamente. 

Em face da juntada de um documento no processo incluindo somente a 
caracterização sintética dos serviços a serem realizados, o qual foi formalizado após 19 
meses do início da vigência do contrato, a Equipe de Fiscalização emitiu a Solicitação de 
Fiscalização n° 201411255/002 - GMM Santa Rita/SAÚDE, em 06/10/2014, requerendo, em 
seu item 1, os Planos Operativos dos exercícios de 2013 e 2014 celebrados entre a Fundação 
Governador Flávio Ribeiro Coutinho e a Prefeitura Municipal de Santa Rita. Tendo em vista 
a solicitação da CGU, a Prefeitura Municipal encaminhou o Plano Operativo assinado na 
mesma data do documento juntado ao processo, contudo, nessa resposta, o Plano Operativo 



de 01/11/2013 encaminhado continha mais 16 folhas que o documento acostado aos autos. 
Analisando o documento encaminhado, verifica-se que, das dezoito folhas, nove 

apresentam as características físicas do Hospital. A partir da décima folha, foram 
apresentadas as seguintes metas físicas e financeiras pactuadas entre as partes, copiadas a 
seguir: 

 

“Setor de Urgência/Emergência - Para garantir Assistência 24hs 

Procedimentos Meta/Mês Recurso Financeiro 
Grupo 07 - Procedimentos Especializados 
realizados por Prof. Nível Superior 1930  R$           17.257,30  

Grupo 13 - Raio X 554  R$             4.732,49  

Grupo 17 – Diagnose 150  R$               480,00  

Grupo 11 - Patologia Clinica 3774  R$             9.672,85  

Grupo 08 - Pequenas Cirurgias 67  R$           18.634,44  

Grupo 02 – Ações Básicas 706  R$             2.180,12  
Grupo 01 - Ações executadas por profissionais 
de Enfermagem 130  R$                 65,00  

Subtotal 1 7311  R$        53.022,20  
  
Ambulatorial - Exames de Apoio e Diagnóstico 
Procedimentos Meta/Mês Recurso Financeiro 
Ultrassonografia - - 
Raio X 554  R$             4.732,49  
Exames Laboratoriais 3774  R$             9.672,85  
Eletrocardiograma 150  R$               480,00  
Subtotal 2 4478  R$        14.885,34  
  
Internações por Especialidades Meta/Mês Recurso Financeiro 
Cirurgia Geral 

Não Pactuado 
 R$           55.137,62  

Clinica Geral  R$           59.155,82  
Clínica Obstétrica  R$           45.706,36  
Subtotal 3 Não Pactuado  R$      159.999,80  
  
Leitos em UTI Meta/Mês Recurso Financeiro 
Unidade Isolamento - 1 Leito Não Pactuado Não Pactuado 
Uti adulto - 7 leitos Não Pactuado Não Pactuado 
Subtotal 3 0 0 
  
Cirurgias Eletivas Meta/Mês Recurso Financeiro 
Facectomia com Implante de Lio 28  R$           18.004,00  
Bastolinectomia Não Pactuado Não Pactuado 



Colecistectomia Não Pactuado Não Pactuado 
Colpoperineoplastia Anterior e Posterior Não Pactuado Não Pactuado 
Excisão de drenagem de abscesso submucoso 
reto Não Pactuado Não Pactuado 
Fistulectomia ou fistulotomia anal Não Pactuado Não Pactuado 
Hemorroidectomia Não Pactuado Não Pactuado 
Hérnia crural (unilateral) Não Pactuado Não Pactuado 
Hérnia epigástrica Não Pactuado Não Pactuado 
Hérnia incisional Não Pactuado Não Pactuado 
Hérnia inguinal Não Pactuado Não Pactuado 
Hérnia umbilical Não Pactuado Não Pactuado 
Hiisterectomia com anexetomia bilateral Não Pactuado Não Pactuado 
Histerectomia subtotal Não Pactuado Não Pactuado 
Histerectomia total Não Pactuado Não Pactuado 
Histerectomia vaginal Não Pactuado Não Pactuado 
Incisão e drenagem de abscesso da mama Não Pactuado Não Pactuado 
Incisao e drenagem de abscesso anal Não Pactuado Não Pactuado 
Laqueadura tubária 23  R$             6.234,31  
Miomectomia Não Pactuado Não Pactuado 
Ooforectomia (bilateral) Não Pactuado Não Pactuado 
Ressecção de tumor sacrococcígeo Não Pactuado Não Pactuado 
Salpingectomia (bilateral) Não Pactuado Não Pactuado 
Vasectomia Não Pactuado Não Pactuado 
Subtotal 4 51  R$           24.238,31  
  
Somatório Meta/Mês Recurso Financeiro 

Subtotal 1 
                         
7.311   R$   53.022,20  

Subtotal 2 
                         
4.478   R$   14.885,34  

Subtotal 3 Não Pactuado  R$ 159.999,80  
Subtotal 4 51  R$   24.238,31  
Total Mensal 11840 R$ 252.145,65 
Total Anual 142080 R$ 3.025.747,80” 

Fonte: Plano Operativo de 01/11/2013. 
 
Além disso, o Plano Operativo apresentou o detalhamento da forma de pagamento a 

ser procedida, pela Prefeitura Municipal, a partir do valor contratado e acrescido conforme o 
Quinto Termo Aditivo: 

 
Detalhamento do sistema de pagamento e do Recurso Financeiro 

Pós-Fixado Mensal Anual 
Alta Complexidade  R$           0,00     R$        0,00   
FAEC  R$  22.388,56   R$   268.662,72  
Subtotal  R$  22.388,56  R$    268.662,72  
Pré-Fixado Mensal Anual 



Média de Produção do MAC 
Ambulatorial e Hospitalar 

 R$ 444.449,37  R$  5.333.392,44  

IntegraSUS/IAC  R$ 234.313,93   R$  2.811.767,16  
IntegraSUS/IAC Retroativo (Ago a 
Nov/2013) 

 R$ 144.599,22   R$     433.797,66  

Recurso Financeiro de Fonte Municipal  R$       300,00   R$         3.600,00  
Recursos Financeiros do Estado 
(FMS/Ações MAC) 

 R$ 104.396,32  R$  1.252.755,84  

Subtotal  R$ 928.058,84   R$   9.835.313,10  
TOTAL  R$ 950.447,40   R$ 10.103.975,82  
Fonte: Plano Operativo de 01/11/2013. 

 
Com o fito de se examinar o Plano Operativo de 2013, traz-se à baila o art. 2º e o 

Anexo I da Portaria MS nº 635/2005 e o art. 7º da Portaria MS 3123/2006: 
 

Portaria MS nº 635/2005: 
“Art. 2º Definir que o modelo de alocação de recursos financeiros para ações 
ambulatoriais e hospitalares, adotado pelo Programa de Reestruturação e 
Contratualização dos Hospitais Filantrópicos no Sistema Único de Saúde – SUS, 
será a Orçamentação Mista como segue: 
(...) 
III. Prestação de serviços relacionados a procedimentos de média complexidade 
deverá ser orçamentada e disposta em dois componentes, um fixo, relacionado às 
metas físicas e outro variável conforme o cumprimento de metas de qualidade da 
atenção e gestão; 
Parágrafo único: O detalhamento do modelo de alocação dos recursos financeiros 
está apresentado nos anexos desta Portaria. 
(...) 
Anexo I – Regulamento Técnico 
Do instrumento legal 
O Plano Operativo deverá especificar as metas físicas e de qualificação para as 
ações e atividades propostas, bem como indicadores que permitam o seu 
acompanhamento e avaliação. Deverão estar ainda definidas no Plano Operativo 
as metas e indicadores propostos pelas políticas prioritárias do Ministério da 
Saúde, especialmente aquelas relacionadas às políticas de saúde para as áreas de 
sangue, transplantes, urgência e emergência, AIDS, humanização, saúde da 
mulher e da criança, terapia intensiva, pesquisa e gestão do trabalho e da 
educação para o SUS. 
O Plano Operativo deverá apresentar, ainda, o sistema de avaliação de metas, 
incluindo-se os parâmetros e a valorização adotada com relação ao cumprimento 
das metas e seu respectivo impacto financeiro.” (Grifamos) 
 
Portaria MS 3.123/2006: 
Art. 7º (...) os recursos financeiros referentes à parcela fixa da orçamentação 
mista serão repassados ao estabelecimento hospitalar de acordo com o 
percentual de cumprimento das metas físicas pactuadas no Plano Operativo, 
modelo proposto no Anexo IV, e definida por meio das seguintes faixas: 
I - cumprimento de 95% a 105% das metas físicas pactuadas, que corresponde a 
um repasse de 100% da parcela referida no caput do artigo; 
II - cumprimento de 81% a 94% das metas físicas pactuadas, que corresponde a 
um repasse de 80% do valor da parcela referida no caput do artigo; e 
III - cumprimento de 70% a 80% das metas físicas pactuadas, que corresponde a 
um repasse de 70% do valor da parcela referida no caput do artigo. 
Parágrafo único. A análise de desempenho deverá ser atestada pela Comissão de 



Acompanhamento do convênio/contrato, conforme prevista no Anexo III a esta 
Portaria.” (Grifo Nosso) 

 
Primeiramente, conste-se que o Plano Operativo deve conter metas físicas e metas 

de qualificação para as ações e atividades propostas, bem como indicadores que permitam o 
seu acompanhamento e avaliação, especialmente as metas relacionadas às políticas de saúde 
para as áreas de sangue, transplantes, urgência e emergência, AIDS, humanização, saúde da 
mulher e da criança, terapia intensiva, pesquisa e gestão do trabalho e da educação para o 
SUS. Analisando estas obrigações com o Plano Operativo em comento, verifica-se que não 
foram incluídos os indicadores para acompanhamento da Prefeitura Municipal. Além disso, 
no que tange às metas a serem cumpridas pelo hospital, não foram especificadas as metas 
das políticas de saúde definidas pelo Ministério da Saúde no documento. Ou seja, não há 
como se mensurar esses dados obrigatórios. Outrossim, não foram definidas as metas físicas 
dos internamentos do nosocômio para Cirurgia Geral, Clínica Médica e Clínica Obstétrica, 
que compõem um compromisso financeiro mensal da Prefeitura da ordem de R$ 159.999,80, 
bem como não foram definidas as metas físicas de internamento em UTI. 

Além disso, no que tange às cirurgias eletivas, dos 24 procedimentos a serem 
realizados pelo nosocômio, só foram estabelecidas metas físicas para 2 procedimentos, 
ficando as demais cirurgias (Bastolinectomia, Colecistectomia, Colpoperineoplastia Anterior 
e Posterior etc.) sem qualquer meta física a ser medida, embora o hospital realize e seja pago 
pela Prefeitura, conforme a produção ambulatorial e hospitalar registrada nos Sistemas de 
Informações Ambulatoriais e Hospitalares do Ministério da Saúde. 

Ainda, no que concerne aos exames de Tomografia Computadorizada, embora não 
tenham sido elencados no Plano Operativo, a empresa realizou, consoante os dados 
informados no SIA do Ministério da Saúde, 714 exames de Tomografia no exercício de 
2013. Desse modo, depreende-se, também, que procedimentos que não foram pactuados e 
para os quais não foram definidas metas físicas e indicadores, foram realizados pela 
Fundação, registrados no SIA e pagos pela Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB no âmbito 
do Processo Administrativo nº 084/2012. Além desses exames, procedimentos como 
Paracentese abdominal, injeção intra-vítreo, retirada de corpo estranho e outros, foram 
registrados no SIA como tendo sido realizados pela Fundação, mas não foram informados ou 
pactuados no Plano Operativo. 

Ademais, no que se refere ao pagamento das metas físicas do componente fixo da 
orçamentação mista, os montantes dessa parcela serão creditados de acordo com as faixas 
estabelecidas pelo Art. 7º da Portaria MS 3.123/2006. A análise do desempenho deste 
componente deverá ser atestada pela Comissão de Acompanhamento do convênio, consoante 
o Parágrafo Único deste artigo, que definirá o percentual de cumprimento em cada meta 
física e determinará em qual faixa de pagamento a Fundação irá receber. Considerando que 
não foram definidas diversas metas físicas de procedimentos, internamentos, consultas e 
exames a serem realizados pelo hospital, inclusive diversos procedimentos não foram 
incluídos no rol do Plano Operativo, não há como a Comissão atestar e medir o percentual 
de cumprimento. 

Por fim, ao se cotejar os valores financeiros pactuados no Plano Operativo com os 
definidos no detalhamento do sistema de pagamentos, verifica-se que foi pactuado o valor 
anual de R$ 3.025.747,80 no Plano Operativo, mas foram detalhados um montante anual de 
R$ 9.835.313,10 para a parcela pré-fixada e R$ 268.662,72 à pós-fixada, totalizando o 
montante de R$ 10.103.975,82. Ou seja, em valores financeiros, também há inconsistência 
nos valores pactuados pelas partes quando comparado aos valores a serem cumpridos pela 
edilidade. 

Assim, constata-se que houve a formalização de um Plano Operativo 19 meses após 



o início da execução do serviço, contratado por meio do Processo nº 084/2012, bem como 
que o Plano Operativo celebrado intempestivamente não contemplou as normas mínimas 
disciplinadas pelo Ministério da Saúde, principalmente no que tange à medição definida por 
meio do cumprimento de metas físicas estabelecidas para cada serviço realizado, vinculada 
aos pagamentos creditados em favor da Fundação Governador Flávio Ribeiro Coutinho. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
              Por meio do Ofício GP nº 156/2014, de 31 de outubro de 2014, a Prefeitura 
Municipal de Santa Rita/PB apresentou a seguinte manifestação acerca deste item: 
 

“Em relação ao concernente aos planos operativos 2013 e 2014, apresentados em 
resposta a solicitação a n.º 201411255/002 de 06/10/2014, foi apresentado os 
respectivos planos constantes na compilação de documentos encaminhados e 
recebidos pelo Coordenador da Equipe de Fiscalização da CGU dia 07/10/2014, 
conforme documento anexo, informamos que o Plano Operativo vigente até 
31/10/2014 está juntado ao documento iniciando na página 7 até 22 e o vigente a 
partir de 01/11/2013 está na página 23 e 24, sendo este último elaborado em 
conformidade com a Portaria GM n.º 2.035 de 17 de setembro de 2013, que revoga o 
Art. 30 da Portaria GM 3.123/2006 e o Manual de Orientações expedido pelo 
Departamento de Regulação, Auditoria e Controle - DERAC, da Secretaria de 
Atenção à Saúde - SAS do Ministério da Saúde, cópia em anexo. 
 
Ressaltamos ainda que a Portaria GM 3.123/2006 foi revogada em 30/12/2013 
pela Portaria GM n.º 3.410/2013, portanto o POA apresentado para o período 
encontra-se em conformidade com o preconizado na Portaria GM na 2.035/2013 e 
no seu manual de orientação, item 4, Anexo III - Modelo de POA - Plano Operativo 
Anual, contemplando assim as normas mínimas para sua celebração e efetivação. 
 
No que se refere a Fundação Flávio Ribeiro Coutinho, a mesma possui serviços de 
média e alta complexidade, e de acordo com a Portaria GM n.º 635/2005 Art. 20 
Inciso I e II, define que o modelo de alocação para alta complexidade e FAEC 
permaneceriam no modelo atual à época conforme a produção. 
 
Considerando o disposto no artigo acima especificado, o documento que vem 
sendo adotado para acompanhar a programação física e orçamentária da Fundação 
Flávio Ribeiro Coutinho é a Ficha de Programação Orçamentária - FPO, conforme 
anexo, tendo em vista que o modelo de alocação de recurso é conforme a produção. 
Desta forma, a FPO passou a ser o documento que subsidia a verificação do 
cumprimento desta programação, por meio dos Relatórios de Frequência e Valor 
aprovado por procedimento, dos Relatórios Técnico/Administrativos da Revisão de 
Produção emitidos mensalmente, todos juntados na resposta remetida a equipe de 
fiscalização da CGU, no dia 08/10/2014, referente a solicitação nº 201411255/002 
de 06/10/2014.” (sic) 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
            Primeiramente, ressalte-se que os Planos Operativos analisados na constatação supra 
se referem aos Planos Operativos encaminhados à Equipe de Fiscalização na data de 
07/10/2014, cuja análise evidenciou que não contemplam as normas mínimas disciplinadas 



pelo Ministério da Saúde, tanto é que o excerto do primeiro Plano Operativo apresentado, 
vigente até 30/10/2013, foi copiado exatamente como descrito no modelo do Ministério da 
Saúde. 
 Além disso, analisando-se o Segundo Plano Operativo apresentado, de data 
01/11/2013, verifica-se que apresenta diversas metas físicas e financeiras não pactuadas, 
bem como que contempla um valor de R$ 3.025.747,80 anual, ao passo que foram 
contratados um montante anual de R$ 9.835.313,10. 
 Outrossim, no que tange à Portaria MS nº 3.123/2006, é pacífico que foi revogada 
em 30/12/2013 pela Portaria MS n.º 3.410/2013. Contudo, como pode ser evidenciado, esta 
revogação se deu em 30/12/2013, ou seja, o Plano Operativo assinado em 01/11/2013 era 
também disciplinado pela Portaria MS nº 3.123/2006. Ademais, a Portaria MS nº 
3.410/2013, de 30/12/2013, combinado com a Portaria MS nº 142/2014, de 27/01/2014, 
revogaram a forma de pagamento de hospitais filantrópicos por meio do IAC, estabelecendo, 
consoante o Parágrafo 1º do Art 2º combinado com o caput e Parágrafo Único do Art. 15 da 
Portaria 3.410/2014, que o IGH (Incentivo de Qualificação da Gestão Hospitalar) 
substituiria o IAC (Incentivo de Adesão à Contratualização) no período entre 27/01/2014 a 
27/01/2015, ou seja, enquanto o contrato entre o hospital filantrópico e o ente federado não 
for aditivado neste interstício de 12 meses. Nesse caso, como o contrato entre a Fundação e a 
Prefeitura Municipal de Santa Rita não fora aditivado até a data de 31/08/2014, data final do 
escopo da presente fiscalização, permaneceu indicado o cálculo de prestação de serviço pela 
Fundação por meio do IAC e das Portarias MS nºs 3.123/2006 e 635/2005. 
 Por fim, considerando que a prefeitura não apresentou elementos que elidam a falha 
apontada, mantém-se na íntegra a constatação. 
 
   
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.3. Forma de cálculo para pagamento do IAC/MAC à Fundação Governador 
Flávio Ribeiro Coutinho, pela Prefeitura Municipal de Santa Rita, em 
desconformidade com a Portaria MS 3.123/2006, gerando um pagamento indevido no 
montante de R$ 1.629.561,79. 
 
Fato 
 
            O Processo Administrativo de Inexigibilidade nº 84/2012, autuado pela Prefeitura 
Municipal de Santa Rita/PB, cujo resultado teve como empresa contratada a  Fundação 
Governador Flávio Ribeiro Coutinho, CNPJ nº 09.433.715/0001-02, hospital filantrópico 
sediado no município, apresenta vigência compreendida entre o período de 12/03/2012 a 
31/10/2014, consoante a celebração dos Terceiro e Quarto Termos Aditivos. Conforme 
evidenciado no subitem 2.2.2 deste relatório, o objeto do processo não foi especificado no 
contrato entre a empresa e a Prefeitura, bem como o Plano Operativo foi celebrado 
intempestivamente e não contemplou as normas mínimas disciplinadas pelo Ministério da 
Saúde. 

Nesta constatação, analisar-se-ão os processos de pagamentos da Fundação, no que 
tange aos valores desembolsados pela administração municipal. Ocorre que, consoante o 
caput e o art. 2º da Portaria MS nº 635/2005, o modelo de contratualização dos hospitais 
filantrópicos, vigente de 2005 até doze meses da publicação da Portaria MS nº 142/2014, de 
27/01/2014, é procedido tendo por base as regras do Incentivo de Adesão à Contratualização 
(IAC), componente incluso no Teto MAC. De acordo com o normativo, o pagamento segue 
uma orçamentação mista, tendo os serviços de Média e Alta Complexidade dispostos em 
dois componentes: um fixo, relacionado ao atingimento das metas físicas, e outro variável, 
relacionado às metas qualitativas. Além disso, conforme o art. 7º da Portaria MS nº 



3.123/2006, o pagamento da parcela fixa aos hospitais filantrópicos também é definido 
mensalmente a partir da aferição do cumprimento das metas físicas pactuadas no Plano 
Operativo, cujo desempenho dessas metas determina a faixa de pagamento. 

Nesse diapasão, considerando que o Plano Operativo celebrado entre a Prefeitura e a 
Fundação não contemplou as normas mínimas disciplinadas pelo Ministério da Saúde, 
principalmente no que tange à ausência da definição de metas físicas para cada serviço 
realizado pela entidade e contratado pela prefeitura, bem como não definindo os critérios 
para o pagamento das metas qualitativas, e considerando também que o cálculo do IAC 
depende do atingimento de parte ou da totalidade de cada uma dessas metas, constata-se que 
a Prefeitura Municipal de Santa Rita não dispõe de informações suficientes para o cálculo 
mensal da parcela fixa do IAC devida à Fundação. Contudo, mesmo não havendo 
informações suficientes para cálculo do pagamento da Fundação, a Prefeitura Municipal 
efetua o pagamento mensalmente à empresa contratada, em valores divergentes dos cálculos 
definidos por meio das Portarias MS nºs 3.123/2006 e 635/2005. 

Em face do disposto, sendo impossível se efetuar o cálculo do IAC, constata-se que 
a Prefeitura Municipal de Santa Rita não deveria ter realizado nenhum pagamento à 
Fundação, por meio do Processo nº 084/2012 e a débito da conta corrente do MAC, e que 
todos os pagamentos realizados teriam sido irregulares. Contudo, considerando que a 
Fundação executou serviços de Média Complexidade para o município, consoante as 
produções hospitalar e ambulatorial registradas nos Sistemas SIH e SIA juntados aos 
processos de pagamento, e com o objetivo de se mensurar os valores pagos indevidamente à 
Fundação, por terem sido divergentes dos normativos do Ministério da Saúde, a Equipe de 
Fiscalização procedeu ao cotejamento dos créditos efetuados em favor da Fundação, 
utilizando-se dos extratos das contas do MAC (31.026-3) e Ações MAC (41.858-7) e os 
razões contábeis apresentados pela prefeitura com as produções da Fundação consignadas 
nos sistemas SIA e SIH. Os resultados desse batimento encontram-se dispostos na planilha a 
seguir. Ressalte-se que, como as produções hospitalar e ambulatorial se referem, por vezes, a 
meses de competência divergentes dos meses que foram efetuados os créditos em favor da 
Fundação, perfazendo pagamentos em cerca de 60 dias após a produção dos procedimentos, 
as análises de pagamento foram realizadas por mês de competência da produção, bem como 
que o escopo de análise foi o da competência janeiro de 2013 a junho de 2014. 

 
PAGAMENTO À FUNDAÇÃO 
GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO 

PRODUÇÃO 
SIA/SIH (D) 

DIFERENÇA 
(E = C - D) COMPE- 

TÊNCIA 

OPs EMITIDAS 
MEDIANTE NF 
DA FUNDAÇÃO 
(A) 

OPs EMITIDAS 
SEM 
APRESENTAÇÃ
O DE NF DA 
FUNDAÇÃO 
 (B) 

TOTAL PAGO 
(C = A + B) 

jan/13 435.735,19 125.864,51 561.599,70 435.735,19 125.864,51 
fev/13 462.487,69 125.864,51 588.352,20 468.338,97 120.013,23 
mar/13 467.978,07 125.864,51 593.842,58 472.171,51 121.671,07 
abr/13 525.497,31 125.864,51 651.361,82 532.690,67 118.671,15 
mai/13 539.566,06 125.864,51 665.430,57 545.644,52 119.786,05 
jun/13 546.549,39 125.864,51 672.413,90 551.913,71 120.500,19 
jul/13 532.950,34 125.864,51 658.814,85 539.810,54 119.004,31 
ago/13 557.861,87 125.864,51 683.726,38 563.173,71 120.552,67 
set/13 431.013,03 125.864,51 556.877,54 598.441,50 -41.563,96 
out/13 408.507,48 125.864,51 534.371,99 583.295,91 -48.923,92 



PAGAMENTO À FUNDAÇÃO 
GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO 

PRODUÇÃO 
SIA/SIH (D) 

DIFERENÇA 
(E = C - D) COMPE- 

TÊNCIA 

OPs EMITIDAS 
MEDIANTE NF 
DA FUNDAÇÃO 
(A) 

OPs EMITIDAS 
SEM 
APRESENTAÇÃ
O DE NF DA 
FUNDAÇÃO 
 (B) 

TOTAL PAGO 
(C = A + B) 

nov/13 373.596,40 125.864,51 499.460,91 526.211,57 -26.750,66 
dez/13 372.342,56 378.873,16 751.215,72 575.922,75 175.292,97 
jan/14 488.400,46 378.873,16 867.273,62 592.400,46 274.873,16 
fev/14 476.131,46 378.913,16 855.044,62 580.101,46 274.943,16 
mar/14 510.674,47 234.313,93 744.988,40 614.674,47 130.313,93 
abr/14 518.445,88 234.313,93 752.759,81 619.445,88 133.313,93 
mai/14 497.985,05 * 497.985,05 601.985,05 -104.000,00 
jun/14 525.070,59 * 525.070,59 629.070,59 -104.000,00 
TOTAL 8.670.793,30 2.989.796,95 11.660.590,25 10.031.028,46 1.629.561,79 

Fonte: Prestação de contas e Produção SIA/SIH; OP – Ordem de Pagamento. 
* Não constam, no processo de contas, OPs referentes às competências de maio e junho/2014 emitidas até a 
data de 31/08/2014. 

 
Ressalte-se que a coluna “A” perfaz as Ordens de Pagamentos (OP) emitidas 

mediante notas fiscais faturadas pela Fundação, a coluna “B” as OPs emitidas sem o 
faturamento de notas fiscais da Fundação, uma vez que foram apresentadas notas fiscais e 
recibos de terceiros, e a coluna “C”, o montante mensal por competência pago à Fundação. 
Além disso, são apresentados, na coluna “D”, os valores mensais da produção SIA/SIH e, na 
coluna “E”, a subtração do valor total pago a Fundação  (coluna “C”) sobre a produção 
aprovada (coluna “D”). 

Destarte, os valores encontrados na coluna “E”, no montante de R$ 1.629.561,79, 
evidenciam os valores indevidos pagos pela Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB à 
Fundação Governador Flávio Ribeiro Coutinho, de acordo com a modalidade de cálculo 
disciplinada pelas Portarias MS nºs 3.123/2006 e 635/2005. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
              Por meio do Ofício GP nº 156/2014, de 31 de outubro de 2014, a Prefeitura  
municipal de Santa Rita/PB apresentou a seguinte manifestação acerca deste item: 

“A Programação Física/Orçamentária estabelecida por meio de sua FPO (em 
anexo) subsidiou a verificação do cumprimento da programação, levava em 
consideração o que preconiza a Portaria GM n.º 635/2005 Inciso I e II que define a 
permanência da alocação dos recursos financeiros no modelo atual à época, que é o 
de produção, haja vista a revogação desta pela Portaria GM n.º 495/2014 de 18 de 
junho de 2014. Tendo o em vista que a Fundação se enquadra nos incisos I e II, o 
recurso do IAC era repassado em sua totalidade, após a verificação do cumprimento 
da programação. Além disso observamos a melhoria da assistência evidenciada a 
partir das seguintes ações: ampliação do espaço físico para atendimento dos 
pacientes SUS na obstetrícia, melhoria nas instalações elétricas da unidade com 
aquisição de um gerador, inicios das obras para melhoria nos espaços destinados a 
clínica médica, conforme fotos em anexo. Além das ações acima identificadas, os 
valores do IAC também visa a manutenção da urgência aberta 24 horas para 



usuários do SUS, haja vista os custos desta urgência não serem cobertos 
minimamente pelo orçamento disponibilizado uma vez que os valores dos 
procedimentos (tabela SUS) não são reajustados a mais de dez anos, o que tomou os 
valores impraticáveis, a exemplo, do preço pago para procedimento de Atendimento 
de Urgência - código 0301060061 que é da ordem de R$ ll,OO, esse valor não cobre 
sequer as despesas com os profissionais médicos contratados pela Fundação. 
Considerando a FPO que apresenta a programação física e financeira o qual a 
Fundação vem apresentando produção satisfatória, fazendo jus ao recebimento dos 
valores integrais do IAC. Não repassar os valores do 1AC para a Fundação, é negar 
um direito que lhe assiste. 
 
Se a Fundação de deixar de prestar o serviço em virtude do não pagamento do IAC 
por parte da Secretaria, geraria um verdadeiro colapso na área de assistência à 
saúde, uma vez que os serviços contratados e pactuados vêm sendo prestados 
conforme produção médica mensal apresentada. 
 
É importante ressaltar que de forma alguma há favorecimento a este prestador, haja 
vista ser a única unidade hospitalar no território, sendo que o seu eventual 
desligamento do SUS acarretaria consequências desastrosas para a saúde pública 
de Santa Rita. 
 
Essa limitação dos números de prestadores disponíveis para contratação e que 
aceitem o preço praticado pela Tabela SUS é o dilema enfrentado por todos os 
gestores do SUS, presente em grande parte do território Nacional. E os recursos do 
IAC contribuem para a manutenção das entidades filantrópicas contratualizadas 
pelo SUS. 
 
A Atual gestão tem envidado todos os esforços no sentido de regularizar a relação 
entre as partes, buscando sempre atender minimamente o preconizado na legislação 
em vigor. De qualquer forma, a partir do Relatório preliminar da CGU, adotará as 
seguintes medidas: 
 
- Destituir os membros da comissão nomeados por meio da Portaria nº l/2007/GS e 
nomear novos membros; 
- Iniciar os procedimentos para nova contratação do prestador, com Elaboração de 
um novo Plano Operativo observando as Portarias GM nº 3.410/2013 e 142/2014 do 
Ministério da Saúde e demais legislações pertinentes; 
- Buscar junto ao Ministério da Saúde apoio para a elaboração do POA, haja vista a 
publicação da Portaria GM n.º  142/2014 e a não publicação do manual de 
orientação para implantação da mesma. 
- O contrato atual deverá ser prorrogado para que não haja solução de continuidade 
na assistência, tendo em vista o cumprimento dos prazos necessários para abertura 
de um novo processo licitatório e adequação a Portaria GM n.º 142/2014.” (sic) 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Em face das manifestações apresentadas, verifica-se que o gestor não apresenta elementos 
que elidam a falha apontada e ainda informa que realiza o repasse do IAC em sua totalidade, 
motivo pelo qual se mantém na íntegra a constatação.   
      
##/AnaliseControleInterno## 



2.2.4. Impossibilidade de atuação da Comissão de Acompanhamento do Processo nº 
084/2012 no cumprimento do Parágrafo Único do art. 7º da Portaria MS 3.123/2006. 
 
Fato 
 
             Continuando as análises acerca do Processo Administrativo nº 084/2012, abordar-
se-ão, neste tópico, a atuação da Comissão de Acompanhamento no desempenho de suas 
funções. 

Considerando o subitem 2.2.2 deste relatório, quando se demonstrou que o Plano 
Operativo celebrado não especificou as metas físicas para medição da parcela fixa do IAC 
referente à Fundação Governador Flávio Ribeiro Coutinho; considerando, também, que, 
consoante disciplinado pelo art. 7º da Portaria MS 3.123/2006, o pagamento da parcela fixa 
mensal do IAC aos hospitais filantrópicos será devida de acordo com o percentual de 
cumprimento das metas físicas pactuadas no Plano Operativo; e, considerando, ainda, que, 
de acordo com o Parágrafo Único desse artigo, a análise acerca desse desempenho deverá 
ser atestada por uma Comissão de Acompanhamento do contrato; constata-se que, embora 
tenha sido nomeada uma Comissão de Acompanhamento do Processo 084/2012 por meio da 
Portaria nº 001/2007/GS, esta Comissão de Acompanhamento esteve e está impossibilitada 
de exercer efetivamente sua atuação. Ressalte-se que a Portaria Municipal nº 001/2007/GS, 
assinada em 25/10/2007, não foi revogada até o presente exercício, permanecendo vigente. 

Nesse aspecto, com o fito de identificar as ações mensais procedidas pela 
Comissão, no que tange ao cumprimento do disciplinado pela Portaria, foram requeridas, por 
meio da Solicitação de Fiscalização nº 201411255/003, as atas de reunião da Comissão de 
Avaliação para análise. O exame das atas entregues à CGU evidenciou que, de fato, a 
Comissão não cumpre com as obrigações descritas no Parágrafo Único do art. 7º da Portaria 
MS nº 3.123/2006. Para evidenciar a constatação, apresentam-se os registros totais 
consignados em quatro dessas atas mensais, editadas somente pela retirada dos nomes das 
pessoas físicas, com o fito de preservá-las: 

 
Atas da Reunião de Acompanhamento da Fundação Governador Flávio Ribeiro Coutinho 
Data Texto 
01/07/2013 Aos primeiro dia do mês de Julho do ano de dois mil e treze, nesta secretaria de 

saúde, reuniram-se os representantes da Fundação Gov. Flávio Ribeiro Coutinho, 
juntamente com os servidores desta Edilidade abaixo assinados, a fim de tratar de 
assuntos referentes à apresentação dos relatórios trimestrais das comissões CCIH; 
Revisão de Prontuários; Ética Médica, tais relatórios foram apresentados pela 
Fundação. Os representantes da Secretaria de Saúde informou que em decorrência 
da paralisação parcial dos médicos, prejudicando o atendimento da urgência no 
período da noite, o Prefeito sinalizou que irar ampliar os valores da subvenção para 
fazer face aos altos custos com o atendimento noturno na urgência, visando à 
normalização no atendimento. A Secretaria de Saúde apresentou os valores médios 
de produção da Fundação Flávio Ribeiro Coutinho no período de junho/2012 a 
maio/2013, para subsidiar a elaboração do POA. (sic) 

28/11/2013 Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze, nesta secretaria 
de saúde, reuniram-se os representantes da Fundação Gov. Flávio Ribeiro Coutinho, 
juntamente com os servidores desta Edilidade abaixo assinados. Recebido da 
Fundação os relatórios do desenvolvimento profissional de educação continuada, e o 
Projeto do Grupo de Gestantes. A Secretaria informou que o 4º Termo Aditivo ao 
contrato 084/2012, foi assinado em 01/11/2014, do mesmo faz parte o Plano 
Operativo Anual, a ser acompanhado por esta comissão. Com intuito de da 
celeridade aos trabalhos desta comissão, a Técnica (suprimido) lotada no 
Departamento de Planejamento e Gestão da Secretaria de Saúde, foi convidada para 



realizar os pareceres técnicos acerca da prestação de contas mensal enviadas pela 
Fundação Flávio Ribeiro Coutinho, apresentando a comprovação fiscal quanto à 
utilização do IAC. (sic) 

30/05/2014 Aos trinta dias do mês de MAIO do ano de dois mil e catorze, nesta secretária de 
saúde, reuniram-se os representantes da Fundação Gov. Flávio Ribeiro Coutinho, 
juntamente com os servidores desta Edilidade  abaixo assinados. Esta comissão 
retoma os trabalhos, interrompidos em março/2014, após as constantes trocas de 
gestores na secretaria de saúde em decorrência dos processos de cassações do 
prefeito. Encaminhamentos: Solicitação a Secretaria de Saúde dos Relatórios de 
Produção e os Relatórios de Revisão da Auditoria pertinentes a Fundação Flávio 
Ribeiro para subsidia esta comissão no monitoramento e acompanhamento da 
produção e renova o pedido dos Relatórios trimestrais das Comissões: CCIH, 
Revisão de prontuários e ética médica. (sic) 

29/08/2014 Ao vinte e nove dias do mês de Agosto do ano de dois mil e catorze, nesta secretária 
de saúde, lavrei a presente ata, O Membro (suprimido), não compareceu por esta 
participando de atividades fora do Estado, o Membro (suprimido) informou que entra 
de férias de 01 a 30 de setembro. A Membra (suprimido) não compareceu por esta 
participando. do I Seminário Gilson Carvalho realizado pelo COSEMES/PB e a 
Membra (suprimido) submeteu-se a procedimento cirúrgico e não compareceu. Os 
serviços de Curativos Especiais recomendados na reunião anterior, foram 
cadastrados e já encontra-se disponível para utilização pelos usuários do SUS. (sic) 

 
Destarte, constata-se a impossibilidade de atuação da Comissão de 

Acompanhamento do Processo nº 084/2012 em cumprir o disciplinado no Parágrafo Único 
do art. 7º da Portaria MS 3.123/2006, tendo em vista a ausência de metas físicas pactuadas 
no Plano Operativo  do processo em comento, bem como a desconformidade do cálculo do 
montante mensal pago, pela Prefeitura Municipal de Santa Rita, à Fundação Governador 
Flávio Ribeiro Coutinho. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
              Por meio do Ofício GP nº 156/2014, de 31 de outubro de 2014, a Prefeitura  
municipal de Santa Rita/PB apresentou a seguinte manifestação acerca deste Item: 

 
“O trabalho da comissão se ateve a verificação da série histórica da produção, dos 
relatórios de auditoria, dos relatórios das Comissões e quando necessário, emissão 
de sugestões para que o gestor e a Fundação nessa relação contratante e contratado 
melhorassem a qualidade da assistência prestada a população própria e 
referenciada, verificando a aplicabilidade dos recursos do IAC por meio de 
prestação de contas mensal apresentada pela Fundação. Por exemplo: a análise dos 
custos efetivos com a urgência 24h da Fundação, que sinalizou a 
paralização das atividades por falta de condições em manter o serviço devido ao 
déficit financeiro entre os preços praticados pelo mercado comparado com os 
valores vigentes na tabela SUS, tabela esta não reajustada a mais de dez anos. 
 
Esta situação foi amplamente discutida na Comissão de Acompanhamento do 
Contrato que mediou um acordo entre as partes, evitando a paralização dos serviços 
e consequentemente danos irreparáveis a saúde da população usuária do SUS. 
Outro exemplo foi a contribuição com dados que subsidiou a elaboração do POA 
assinado em 01/11/2013, que contemplou o modelo previsto na Portaria GM n.º 
2.035 de 17 de setembro de 2013.” (sic) 



  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
            Não obstante as manifestações apresentadas pelo gestor, a Prefeitura não apresentou 
qualquer elemento que elida a falha apontada, motivo pelo qual se mantém na íntegra a 
constatação. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.5. Ausência de retenção do IRRF e do ISS, no valor total R$ 4.250,76, pela 
Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB, em decorrência de serviços executados pela 
empresa INOVI. 
 
Fato 
 
            A Equipe de Fiscalização analisou a prestação de Contas da empresa Instituto de 
Olhos e Visão Ltda. – INOVI, inscrita no CNPJ sob o nº 11.507.550/0001-18, no que tange 
aos serviços realizados mediante o contrato entre a empresa e a Prefeitura Municipal de 
Santa Rita/PB, a partir do Processo nº 079/2013 – Pregão Presencial nº 09/2013. Foram 
analisados pela CGU os pagamentos realizados em favor da INOVI no período de 
01/01/2013 a 31/08/2014, no valor total de R$ 1.406.789,32. 

Em face do disposto, foi constatado que a Prefeitura não procedeu à retenção dos 
tributos federais e municipais decorrentes da Nota Fiscal nº 052, de 26/06/2014, de valor 
total R$ 63.328,42, consoante apresentado a seguir: 

 
Nota Fiscal nº 052, de 26/06/2014, da Instituto de Olhos e 
Visão Ltda. – INOVI. 
Valor Líquido devido  R$   59.077,66  
ISS devido  R$     3.166,42  
IRRF devido  R$     1.084,34  
Total NF  R$   63.328,42  

 
Destarte, constata-se a ausência de retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte 

(IRRF), no valor de R$ 1.084,34, e do Imposto Sobre Serviços (ISS), no valor de R$ 
3.166,42, pela Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB, em decorrência de serviços prestados 
pela empresa INOVI. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
              Por meio do Ofício GP nº 156/2014, de 31 de outubro de 2014, a Prefeitura  
municipal de Santa Rita/PB apresentou a seguinte manifestação acerca deste Item: 
 

“Em atenção ao questionamento do item 8, esclarecemos que o setor financeiro do 
FMS de Santa Rita, já notificou a empresa, solicitando o recolhimento para a conta 
de convênio dos impostos (ISS e IR), onde a mesma se comprometeu em devolver os 
referidos valores até o dia 31 do mês corrente.” (sic) 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A prefeitura Municipal de Santa Rita concordou com as irregularidades apontadas na 
constatação e, no que pese ter informado que já teria notificado a empresa, não saneou a 
irregularidade encontrada, permanecendo a constatação.   



     
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.6. Cobrança indevida a paciente do SUS por exames de Tomografia 
Computadorizada realizada por empresa contratada pela Prefeitura Municipal de 
Santa Rita. 
 
Fato 
 
               A Equipe de Fiscalização, com o fito de verificar a consistência dos registros no 
Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA), procedeu a pesquisas neste sistema e solicitou 
a geração de planilhas de dados do sistema à Prefeitura Municipal. Dessa forma, gerou-se 
uma amostra com um quantitativo de 16 (dezesseis) pacientes que teriam sido submetidos a 
33 (trinta e três) exames de imagem de Tomografia Computadorizada e procedimentos de 
Facoemulsificação. A partir dessa amostra, os pacientes foram entrevistados no tocante à 
confirmação da realização do procedimento/exame, bem como acerca de pagamentos 
porventura realizados por eles diretamente às empresas contratadas pela Prefeitura. 

As entrevistas evidenciaram que o paciente de iniciais M. C. S. S., Cartão Nacional 
de Saúde (CNS) nº 898003294964988 e data de nascimento 26/09/1962, realizou exames de 
Tomografia Computadorizada nas datas de 28/05/2014 e 20/08/2014 na Clínica Radiológica 
de Santa Rita. 

Contudo, de acordo com o paciente, a empresa em comento solicitou que o cidadão 
pagasse os custos do contraste do exame de imagem, no valor de R$ 100,00 (cem reais) em 
cada data, totalizando um valor de R$ 200,00. Por sua vez, e considerando que o pagamento 
de parte do serviço foi dispendido pelo próprio paciente, a empresa emitiu dois recibos, que 
seguem: 

 
Registro Fotográfico: Pagamento indevido de contraste realizado por paciente para 
exame de imagem contratado pela Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB 

  
Foto 1: Recibo de Pagamento realizado na 
data de 28/05/2014 no valor de R$ 100,00; 

Foto 2: Recibo de Pagamento realizado na 
data de 20/08/2014 no valor de R$ 100,00. 

 



Ocorre que a Clínica Radiológica de Santa Rita S/S Ltda. – Tomocenter 
Diagnóstico por Imagem Ltda., CNPJ nº 09.308.834/0001-33, foi contratada para realizar 
exames de Tomografia pela Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB, por meio do Processo 
Administrativo nº 079/2013 – Pregão Presencial nº 09/2013, cuja celebração do contrato foi 
realizada em 07/06/2013, assinado pela empresa e pelo Prefeito Municipal em exercício em 
2013, R. P. C. (fls. 464 a 468 do processo), vigente até a data de 04/06/2013, e aditivado 
pelo Prefeito Municipal em exercício no mês de junho de 2014, S. A. B. F. (fls. 477 a 478), 
com o prazo de vigência estendido até a data de 04/06/2015. 

De acordo com o contrato e o aditivo, o valor de um exame de Tomografia teve o 
custo contratado individual de R$ 103,02. Considerando que, em cada data, consoante os 
recibos apresentados, o cidadão pagou o equivalente a R$ 100,00 para o contraste da 
Tomografia de Abdome Superior (código 0206030010), por solicitação da empresa, verifica-
se a ocorrência de pagamento, pelo paciente, em favor da empresa em lume, de praticamente 
o valor total do exame, perfazendo uma cobrança dupla e indevida da Clínica Radiológica de 
Santa Rita S/S Ltda. 

Destarte, constata-se a ocorrência de cobrança indevida, a paciente atendido no 
âmbito do SUS nas datas de 28/05/2014 e 20/08/2014, pela Clínica Radiológica de Santa 
Rita S/S Ltda., empresa contratada pela Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB, por meio do 
Processo Administrativo nº 079/2013, para realização de exames de Tomografia 
Computadorizada. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício GP nº 156/2014, de 31 de outubro de 2014, a Prefeitura  municipal de 
Santa Rita/PB apresentou a seguinte manifestação acerca deste item: 
 

“Em resposta a este item, “Pagamento Duplo de Tomografia de Abdome Superior, 
em favor da empresa Clínica Radiológica de Santa Rita, a débito da Prefeitura 
Municipal de Santa Rita e de um paciente do Sistema Único de Saúde", temos a 
relatar que verificando o setor de Revisão Técnica e Administrativa, constatou-se a 
glosa do exame de Tomografia de Abdome superior da paciente (suprimido), 
realizado no dia 28/5/2014. Quanto ao mesmo exame de Tomografia, realizado no 
dia 20/8/2014, na mesma paciente, o setor de Controle , Avaliação e Auditoria, 
realizará Visita Técnica a referida Unidade de Saúde contratada, para averiguar a 
informação do paciente sobre a quantia paga pela usuária e realizar 
acompanhamento e auditoria na produção apresentada pela clínica nos últimos 06 
meses de 2014.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Não obstante as manifestações apresentadas pelo gestor, a Prefeitura não apresentou  
elementos que elidam a falha apontada, motivo pelo qual se mantém na íntegra a 
constatação. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

3. Conclusão 
 

              Com base nos exames realizados, conclui-se que a aplicação dos recursos federais 
recebidos não está não está devidamente adequada aos à totalidade dos normativos 
referentes à Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta 



Complexidade (MAC) do município de Santa Rita/PB, ao objeto fiscalizado tendo em vista 
os fatos abordados nos parágrafos seguintes.  

A equipe de fiscalização analisou o Processo Administrativo nº 084/2012 e os 
processos de pagamentos, vigente até o presente exercício, para contratação da Fundação 
Governador Flávio Ribeiro Coutinho, quando foi constatado: (a) contratação direta sem a 
realização do devido processo licitatório; (b) Plano Operativo assinado após a celebração 
do contrato e sem contemplar as normas mínimas disciplinadas em Portarias do Ministério 
da Saúde; (c) Forma de cálculo para pagamento em desconformidade com a Portaria MS 
3.123/2006, gerando um pagamento indevido no montante de R$ 1.629.561,79; (d) 
Impossibilidade de atuação da Comissão de Acompanhamento do Processo nº 084/2012 no 
cumprimento do Parágrafo Único do art. 7º da Portaria MS 3.123/2006. 

Outrossim, no que tange aos registros dos  procedimentos e consultas do MAC 
nos Sistemas SIH e SIA do Ministério da Saúde, verificou-se também a ocorrência de 
pagamento de AIHs em duplicidade e de emissão de AIHs para os mesmos pacientes e em 
períodos sobrepostos, a inserção de dados de internações no Sistema SIH utilizando-se de 
mais de um número de CNS para os mesmos cidadãos e Cadastro Nacional de Usuários do 
SUS desatualizado. 
              Por fim, no tocante ao Processo Administrativo nº 079/2013, constatou-se a 
ausência de retenção do IRRF e do ISS em uma das notas emitidas pela empresa Instituto 
de Olhos e Visão Ltda. – INOVI e a cobrança indevida, a paciente do SUS, por exames de 
Tomografia Computadorizada realizada pela empresa Clínica Radiológica de Santa Rita 
S/S Ltda. 



Ordem de Serviço: 201411176 
Município/UF: Santa Rita/PB 
Órgão: MINISTERIO DA SAUDE 
Instrumento de Transferência: Fundo a Fundo ou Concessão  
Unidade Examinada: SANTA RITA GABINETE PREFEITO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 300,00 
Prejuízo: R$ 300.000,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 15/09/2014 a 10/10/2014 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 Santa Rita/PB, ação enquadrada no âmbito do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC II). 
 
A ação fiscalizada tem por objeto a construção de Unidades Básicas de Saúde, a serem 
utilizadas como base para o trabalho das Equipes de Saúde da Família. 
 
O trabalho consistiu na fiscalização da construção das UBS nas localidades de “Odilândia” e 
de “Tibiri”, financiadas com os recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), 
correspondentes às propostas nº 08694222000110003 e nº 08694222000110004, 
respectivamente. 
 

2. Resultados dos Exames 
 
Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito de tomada de 
providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela forma de 
monitoramento a ser realizada por esta Controladoria. 

2.1 Parte 1 
 
Nesta parte serão apresentadas as situações evidenciadas que demandarão a adoção de 
medidas preventivas e corretivas por parte dos gestores federais, visando à melhoria da 
execução dos Programas de Governo ou à instauração da competente tomada de contas 
especiais, as quais serão monitoradas pela Controladoria-Geral da União. 

2.1.1. Obras abandonadas. Risco de perda do valor investido. 
 
Fato 
 
No dia 18/09/2014 foi realizada a inspeção física às Unidades Básicas de Saúde, previstas 
para serem construídas nas localidades de “Odilândia” e de “Tibiri”, no Município de Santa 
Rita/PB, objeto das Propostas nº 08694222000110003 e nº 08694222000110004, cuja 
situação pode ser caracterizada conforme adiante: 
 



a) As obras das Unidades Básicas de Saúde de Tibiri e de Odilândia estão paralisadas e 
totalmente abandonadas, com vegetação presente por toda a área edificada, causando 
restrição à inspeção física desta Equipe de Fiscalização, conforme fotografias adiante: 

 
UBS TIBIRI 

  
Vista externa a partir da Av. Campina Grande, 
Tibiri – Santa Rita/PB. 

Portão de entrada para a UBS. Lixo e vegetação 
impedem a passagem. 

 

  
Vista frontal da UBS com vegetação. Alvenaria de elevação das laterais da UBS com 

vegetação impedindo o acesso. 
 
 

UBS ODILÂNDIA 

  



Vista geral do local da UBS. Vegetação recobrindo 
a fundação. Terreno inacessível devido à presença 
de lama. 

Detalhe de ferragens expostas (pilar e cinta). 

 

  
Vista da UBS. Vista oposta. Exposição de ferragens de pilar. 

 
b) Não foram localizados os canteiros de obras bem como não estavam presentes os 

responsáveis pela execução, tanto em relação à UBS de Tibiri (JBS) quanto em relação à 
UBS de “Odilândia” (URTIGA). 

 
c) Não foram realizadas medições nessas obras devido à dificuldade de acesso, causado pelo 

excesso de vegetação e lama. 

 
d) Há risco de perda do investimento, considerando o abandono das obras e que os contratos 

firmados se encontram com o prazo de vigência expirado. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício GP nº 156/2014, de 31/10/2014, a Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB 
apresentou a seguinte manifestação: 
 

“Em relação ao que diz respeito ao relatório sobre as obras abandonadas, 
informamos que tais obras encontram-se paralisadas por terem seus contratos e 
aditivos com prazo expirado, devido à desídia da gestão passada. 
 
Assim, os contratos com as empresas URTIGAS e JBS, que foram vencedoras da 
licitação para construção das UBS de Tibiri, Odilândia, Usina Santana e 
Cicerolândia, tinham vencimento em fevereiro de 2013, sendo firmados dois termos 
aditivos de prazo, o primeiro para agosto de 2013, e o segundo para fevereiro de 
2014, mas, com o descompromisso da gestão passada, todos os prazos aditivados 
foram expirados, e consequentemente, as obras foram abandonadas. 
 
Entretanto, a nova gestão publicou no DOU novo edital de tomada de preço nº 
003/2014 (conforme segue em anexo), na tentativa de retomar as obras paralisadas 
das 04 (quatro) Unidades Básicas de Saúde, evitando assim, qualquer tipo de risco 
de perda do valor anteriormente investido.” 

  



##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Considerando que houve concordância do gestor atual com a situação de abandono das 
obras, a constatação deve ser mantida. 
 
Pacificado este aspecto, no que se refere à responsabilidade por essa situação de abandono, o 
mandato municipal anterior (2009-2012) se encerrou em 31 de dezembro de 2012, sendo que 
a vigência dos contratos foi encerrada em fevereiro de 2013, ou seja, durante o período da 
atual gestão municipal (2013-2016), à qual caberia adotar as medidas visando à prorrogação 
tempestiva dos contratos.  
 
Vale salientar que o Prefeito eleito para o mandato iniciado em 2013 encontra-se afastado do 
cargo, tendo assumido em seu lugar o Vice-Prefeito. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Recomenda-se que a Secretaria de Atenção à Saúde avalie se foram 
atingidos os objetivos do Programa/Ação Governamental, em função das ações realizadas 
pelos gestores do Município de Santa Rita/PB, haja vista que culminaram no abandono das 
obras das Unidades Básicas de Saúde. 
 
Recomendação 2: No caso de não atingimento dos objetivos do Programa/Ação, recomenda-
se que a Secretaria de Atenção à Saúde adote providências visando à apuração de 
responsabilidade, sem prejuízo da adoção de medidas visado a reposição dos valores 
repassados ao município, devidamente corrigidos. 
 
 
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. Conta corrente sem movimentação de recursos há mais de oito meses. 
 
Fato 
 
Conforme determinado na Ordem de Serviço nº 201411176, foram fiscalizadas as Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) a serem construídas nas localidades de “Odilândia” e de “Tibiri”, 
no Município de Santa Rita/PB, financiadas com recursos repassados pelo Fundo Nacional 
de Saúde (FNS), no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC II), conforme 
detalhado na tabela a seguir: 
 
 
 
 
 



Tabela: Relação das Unidades Básicas de Saúde fiscalizadas por meio da OS 201411176 

Nº da Proposta Valor (R$) Liberações Localidade Número de Equipes de 
Saúde da Família Data Valor 

08694222000110003 200.000,00 27/09/2011 20.000,00 Odilândia 01 07/03/2014 130.000,00 

08694222000110004 200.000,00 27/09/2011 20.000,00 Tibiri 01 15/01/2014 130.000,00 
Fonte: Portaria GM/MS nº 3.766, de 1º de dezembro de 2010. Planilha Requalifica Novembro/2013 
(FNS). Extratos da Conta Corrente nº 39440-8, da Agência nº 1268-8 do Banco do Brasil. Extratos da 
Conta Corrente nº 39446-7, da Agência nº 1268-8 do Banco do Brasil. 

 
As Propostas foram enquadradas no Grupo I, referentes às Unidades Básicas de Saúde de 
Porte I, cuja aprovação ocorreu por meio da Portaria nº 3.766, do Gabinete do Ministro da 
Saúde, emitida em 1º de dezembro de 2010 e publicada no Diário Oficial da União em 02 de 
dezembro de 2010, Seção 1, pág. 99/110.  
 
Cabe mencionar que o Plano Nacional de Implantação de Unidades Básicas de Saúde para 
Equipes de Saúde da Família, instituído pela Portaria GM/MS nº. 2.226, de 18/09/2009, 
inicialmente previu o financiamento da construção de Unidades Básicas de Saúde de dois 
portes: 
 

I - UBS Porte I - UBS destinada e apta a abrigar uma Equipe de Saúde da Família;  
II - UBS Porte II - UBS destinada e apta abrigar, no mínimo, três Equipes de Saúde 
da Família. 

 
O valor dos recursos financeiros destinado pelo Ministério da Saúde para o financiamento da 
construção das UBS de Porte I e Porte II era de, respectivamente, R$ 200.000,00 e 
R$ 400.000,00. A partir de 2013, com a alteração das Portarias que regulam o financiamento 
da construção de Unidades Básicas de Saúde, incluindo a dimensão das unidades, as novas 
habilitações passaram a se dar nos os seguintes portes: 
 

I - UBS Porte I: UBS destinada e apta a abrigar, no mínimo, uma Equipe de Atenção 
Básica (EAB), com número de profissionais compatível a uma EAB; 
II - UBS Porte II: UBS destinada e apta a abrigar, no mínimo, duas Equipes de 
Atenção Básica, com número de profissionais compatível a duas EAB; 
III - UBS Porte III: UBS destinada e apta a abrigar, no mínimo, três Equipes de 
Atenção Básica, com número de profissionais compatível a três EAB; e 
IV - UBS Porte IV: UBS destinada e apta a abrigar, no mínimo, quatro Equipes de 
Atenção Básica, com número de profissionais compatível a quatro EAB. 

 
O valor dos incentivos financeiros, em ordem crescente do Porte das UBS, passou a 
R$ 408.000,00; R$ 512.000,00; R$ 659.000,00 e R$ 773.000,00. Para as habilitações até 
2012, foram mantidos os dois portes existentes, sendo o valor dos incentivos definido nos 
termos dos art. 18 a 22 da Portaria GM/MS nº. 340/2013: 
 
I - UBS Porte I: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); e 
II - UBS Porte II: entre R$ 266.666,67 e R$ 1.200.000,00 a depender do número de equipes 
a serem abrigadas nas unidades a serem construídas. 
 
Em análise aos extratos das contas correntes nº 39440-8 e nº 39446-7, mantidas pela 
Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB, na agência nº 1268-8, do Banco do Brasil, para 
movimentação financeira dos recursos destinados à construção das Unidades Básicas de 



Saúde de “Odilândia” e “Tibiri”, respectivamente, constatou-se que foram descentralizados 
recursos no montante de R$ 150.000,00 para cada uma destas UBS, conforme demonstrado 
nas tabelas a seguir: 
 
Tabela: Movimentação da Conta Corrente nº 39440-8 (Odilândia): 

Data Histórico Documento Débito Crédito Saldo 
26/09/2011 Ordem Bancária Tesouro Nacional  20.000,00 20.000,00 
01/12/2011 Aplicação em Fundos de Investimento 20.000,00  0,00 
29/12/2011 Resgate de Fundos de Investimento  20.100,61 20.100,61 
03/01/2012 Aplicação em Fundos de Investimento 20.100,61  0,00 
27/12/2012 Resgate de Fundos de Investimento  20.936,27 20.936,27 
27/12/2012 Aplicação em Fundos de Investimento 20.936,27  0,00 
04/02/2014 Emissão de TED (Pagamento Fornecedor) 17.264,58  0,00 
04/02/2014 Devolução de TED  17.264,58 17.264,58 
07/02/2014  Emissão de TED (Pagamento Fornecedor) 17.264,58  -17.264,58 
07/02/2014 Resgate de Fundos de Investimento  17.264,58 0,00 
07/03/2014 Ordem Bancária Tesouro Nacional  130.000,00 130.000,00 
07/03/2014 Aplicação em Fundos de Investimento 130.000,00  0,00 
  
10/09/2014 Saldo dos Fundos de Investimento em 09/09/2014 139.026,32 139.026,32 
Fonte: Extratos da C/C nº 39440-8, Agência 1268-8 do Banco do Brasil. 

 
Tabela: Movimentação da Conta Corrente nº 39446-7 (Tibiri): 

Data Histórico Documento Débito Crédito Saldo 
29/09/2011 Ordem Bancária Tesouro Nacional  20.000,00 20.000,00 
01/12/2011 Aplicação em Fundos de Investimento 20.000,00  0,00 
29/12/2011 Resgate de Fundos de Investimento  20.100,61 20.100,61 
03/01/2012 Aplicação em Fundos de Investimento 20.100,61  0,00 
13/11/2012 Resgate de Fundos de Investimento  18.409,85 18.409,85 
13/11/2012 Emissão de OB (Pagamento Fornecedor) 18.409,85  0,00 
27/12/2012 Resgate de Fundos de Investimento  2.463,34 2.463,34 
27/12/2012 Aplicação em Fundos de Investimento 2.463,34  0,00 
15/01/2014 Ordem Bancária Tesouro Nacional  130.000,00 130.000,00 
15/01/2014 Aplicação em Fundos de Investimento 130.000,00  0,00 
  
10/09/2014 Saldo dos Fundos de Investimento em 09/09/2014 137.991,57 137.991,57 
Fonte: Extratos da C/C nº 39440-8, Agência 1268-8 do Banco do Brasil. 

 
Nas tabelas acima, verifica-se que a primeira parcela liberada pelo FNS para construção de 
cada UBS ficou sem aplicação no mercado financeiro por mais de dois meses, o que 
representou uma perda de rendimentos financeiros de R$ 763,62, considerando-se a correção 
pela Taxa SELIC. 
 
Além disso, constatou-se se que as referidas contas correntes estão sem movimentação desde 
a liberação da segunda parcela, realizada em 07 de março de 2014 e em 15 de janeiro de 
2014, respectivamente, ou seja, há mais de oito meses, no caso da UBS de “Tibiri”. 
 
Em relação às aplicações no mercado financeiro, realizadas a partir de 01/12/2011 com os 
recursos descentralizados para as UBS de Odilândia e de Tibiri, constatou-se que os 
rendimentos auferidos até o dia 09/09/2014 importaram, respectivamente, em R$ 6.290,90 e 
R$ 6.401,72. 
  
 
 
 
##/Fato## 



Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício GP nº 156/2014, de 31/10/2014, a Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB 
apresentou a seguinte manifestação: 
 

“Foi identificado que na Conta de Convênio discriminada pela auditoria, o Banco 
do Brasil não realizou a aplicação do recurso, o que deveria acontecer 
automaticamente pela instituição financeira de forma imediata, assim, levou cerca 
de 02 meses para ativar a aplicação. 
 
Sendo assim, o município fará, através do Fundo Municipal de Saúde, a 
transferência do valor atualizado, de acordo com a TAXA SELIC, de uma fonte de 
recurso próprio para a conta do convênio citado.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
O gestor confirmou a falha apontada e se prontificou a atualizar o saldo de recursos, no 
período em que não houve aplicação no mercado financeiro. 
 
Todavia, considerando que os recursos foram disponibilizados pelo Fundo Nacional de 
Saúde e não foram utilizados, o prejuízo social pela descontinuidade da obra tende a ser 
mais grave que a própria desvalorização monetária desses recursos, considerando que a 
população permanece sem o atendimento merecido nos postos de saúde, cujas obras 
encontram-se abandonadas. 
 
Dito isto, deve ser mantida a constatação para que o município de Santa Rita/PB adote 
providências objetivando a retomada e conclusão das obras ou, a critério do Fundo Nacional 
de Saúde, dependendo da permanência da situação de abandono, que seja solicitada a 
restituição dos recursos transferidos. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.2. Documentos e informações solicitados para análise da equipe de fiscalização não 
foram disponibilizados. 
 
Fato 
 
 Em que pese a Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB ter sido requisitada por meio da 
Solicitação de Fiscalização n°. 201411176/001, de 10 de setembro de 2014, não foram 
disponibilizados os seguintes documentos: 
 

1.2.2.  Documento de titularidade do terreno onde a obra está sendo executada; 
1.2.3.  Alvará de construção/demolição da Prefeitura Municipal, caso exista; 
1.2.4.  Licença sanitária emitida pela Vigilância Sanitária local; 
1.2.8.  Projetos básico e executivo; 
1.2.9.  Parecer Técnico de avaliação do Projeto Básico de Arquitetura - PBA, 

emitido pela Vigilância Sanitária local; 
1.3.3.  Documento de designação do fiscal do contrato; 
1.3.4. Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs), registradas no CREA, da 

empresa executora da obra e do engenheiro da Prefeitura responsável pela 
fiscalização da obra; 

1.3.5.  Inscrição da obra no INSS (CEI); 
1.3.6.  Diário de obras; 



1.4.6.  Relatórios de inspeção das obras; 
1.4.9.  Documentos financeiros comprobatórios da aplicação de contrapartida 

municipal, caso efetuada (nota de empenho, cópia de cheque, extrato 
bancário, comprovantes de transferência); 

 
Além destes, não foram disponibilizados os seguintes documentos relativos à primeira 
medição da construção da Unidade Básica de Saúde de Tibiri: 

1.3.9.  Fotografias demonstrando as fases de execução da obra. 
1.4.1.  Notas de empenho para os exercícios financeiros respectivos; 
1.4.2.  Notas fiscais; 
1.4.4.  Ordens bancárias/comprovantes de transferência, recibos e cópias de chegues; 
1.4.5.  Boletins/Planilhas de medição dos serviços; 
1.4.7.  Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), 

relativos aos empregados utilizados na obra. 
1.4.11. Documentos relativos à retenção e ao recolhimento dos tributos (ISS, IR) que 

incidiram nos pagamentos efetuados à construtora contratada. 
 
Por último, cumpre registrar que não foram prestadas as informações solicitadas nos itens 2. 
e 3. da Solicitação de Fiscalização n°. 201411176/001, de 10 de setembro de 2014. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício GP nº 156/2014, de 31/10/2014, a Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB 
apresentou a seguinte manifestação: 
 

“Esclarecemos que os documentos nem todos os documentos solicitados fazem 
referência a Gestão Atual, assim, pelo prazo curto que foi concedido, ficou difícil o 
levantamento de todos os documentos solicitados, bem como as justificativas da 
ausência destes. 
 
Ainda, de toda sorte, faz a juntada de alguns documentos listado no relatório da 
CGU.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
De forma semelhante à justificativa para a constatação precedente, o gestor atribuiu a culpa 
pela ausência de documentos à gestão anterior de Santa Rita/PB, o que não pode ser acatado, 
considerando a continuidade administrativa no Serviço Público. 
 
Isso porque, em que pese o apontamento de falta de documentos, questionado na 
fiscalização realizada pela CGU, o gestor não comprovou ter adotado medidas, em tempo 
anterior, visando a recuperação da documentação faltante requisitada. 
 
Além do mais, alguns documentos tem a característica intrínseca de serem continuados, a 
exemplo do Diário de Obras, pois devem estar sempre à disposição no local da obra e conter 
o registro diário dos fatos ocorridos. Considerando que houve pagamento para a UBS de 
Tibiri II em março de 2014, ou seja, na atual gestão municipal, deveriam existir, pelo menos, 
os registros no diário de obras em período contemporâneo ao pagamento desta UBS. 
Contudo, o Diário de Obra da UBS de Tibiri também não foi disponibilizado. 
 



Quanto à alegação de exiguidade no prazo concedido para apresentar justificativas ao 
Relatório Preliminar, também não assiste razão ao gestor, pois deve ser levada em 
consideração a data da Solicitação de Fiscalização inicial, recebida em 10 de setembro de 
2014, a partir da qual caberia o gestor ter providenciado a documentação. Além disso, 
durante o período de campo da fiscalização, a prefeitura foi alertada da falta de apresentação 
de documentos.  
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.3. Restrições indevidas à competitividade por meio de exigências não previstas na 
legislação para a participação de empresas na Concorrência nº 100/2012. 
 
Fato 
 
Objetivando a contratação de empresa para construção das duas Unidades Básicas de Saúde, 
escopo da presente fiscalização, e de mais outras três Unidades Básicas de Saúde, conforme 
dados detalhados na tabela adiante, a Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB realizou a 
Concorrência Pública nº 100/2012 (extrato publicado no D.O.U. de 14 de maio de 2012), 
cuja entrega dos envelopes de habilitação e proposta de preços ocorreu em 15/06/2012: 
 
Tabela: Relação de Unidades Básicas de Saúde licitadas na Concorrência nº 100/2012 

Lote Localidade Valor Orçado pela Prefeitura (R$) Folha do Processo 
01 Usina Santana 246.566,87 Fl. 037 
02 Tibiri 246.566,87 Fl. 050 
03 Odilândia 246.566,87 Fl. 062 
04 Cicerolândia 246.566,87 Fl. 086 
05 Augustolândia 246.566,87 Fl. 074 
Total orçado para as cinco UBS 1.232.834,35  
Fonte: Orçamentos das UBS na Concorrência nº 100/2012. 

 
Em análise ao Edital da Concorrência nº 100/2012, constatou-se a inclusão de cláusulas que 
restringiram indevidamente a competitividade do certame, conforme a seguir: 
 
a) Exigência cumulativa de prestação da garantia prevista no art. 31, inciso III da Lei 
nº 8.666/93, com a comprovação de patrimônio líquido mínimo: 
 
O Edital da Concorrência Pública nº 100/2012 previu as seguintes exigências nas cláusulas 
2.2. e 5.1.2.4, inciso VIII e X: 
 

“CAPITULO II - DA PARTICIPAÇÃO 
(...) 
2.2 As empresas interessadas em participarem da presente licitação deverão 
apresentar garantia de que trata o artigo 31, inciso III, correspondente ao 
percentual de 1% do valor global do lote ao qual o licitante se propuser a 
participar.[Original sem grifo] 
(...) 
5.1.2.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA: 
(...) 
VIII - deverá comprovar por meio do balanço Patrimonial e Demonstrações 
Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, 
registrados na Junta Comercial Patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor 
estimado de cada lote ao qual o licitante se propuser a participar, constantes da 
Planilha Orçamentária. A comprovação deverá ser feita relativamente à data da 



apresentação da proposta, admitida a atualização para esta data através de índices 
oficiais; 
(...) 
X - Conter comprovante de que recolheu a garantia exigida no item 2.2 deste 
Edital;” [Original sem grifos] 

 
Da análise do art. 31, inciso III e §§2º e 3º, da Lei de Licitações, verifica-se que, para fins de 
qualificação econômico-financeira das licitantes, é exigível garantia – limitada a 1% (um por 
cento) do valor estimado do objeto da contratação, nas mesmas modalidades e critérios 
previstos no caput e § 1º do art. 56 da mesma Lei – ou capital mínimo ou patrimônio líquido 
mínimo. 
 
Diante de farta jurisprudência nesse sentido, em 30 de maio de 2012, o Tribunal de Contas 
da União editou a Súmula 275, com fundamento no art. 31, § 2º, da Lei 8.666/93, conforme 
transcrito a seguir: 
 

Para fins de qualificação econômico-financeira, a Administração pode exigir das 
licitantes, de forma não cumulativa, capital social mínimo, patrimônio líquido 
mínimo ou garantias que assegurem o adimplemento do contrato a ser celebrado, no 
caso de compras para entrega futura e de execução de obras e serviços. [Original 
sem grifos] 

 
b) Exigência de vínculo empregatício entre o responsável técnico e a licitante na data 
da sessão de recepção dos documentos de habilitação: 
 
Verificou-se que a cláusula 5.1.1.3 do Edital da Concorrência nº 100/2012 restringiu 
irregularmente a competitividade, tendo em vista que houve a obrigatoriedade de as 
licitantes demonstrarem o vínculo empregatício do responsável técnico por meio de registro 
na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), no momento da entrega dos 
documentos de habilitação, sendo que o entendimento predominante considera plenamente 
válido a apresentação de contrato de prestação de serviços. Segue adiante transcrição da 
cláusula referenciada: 
 

5.1.1.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
IV - Comprovação da licitante de possuir em seu quadro permanente, na data 
prevista para a entrega das propostas, profissional(is) de nível(is) superior(es} com 
graduação em engenharia civil, devidamente registrado (s) no Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA. Devendo comprovar o vínculo com a 
empresa licitante por meio de cópia autenticada da CTPS - Carteira de trabalho e 
previdência Social, e do Último comprovante de recolhimento do FGTS ou pelo 
Contrato Social no caso de sócio da empresa. Esse (s) profissional (is) deverá (ão) 
ser (em) o (s) detentor (es) do Acervo Técnico, que comprove execução de serviços 
com características semelhantes as do objeto contratado: 

 
Este entendimento é corroborado pelo Tribunal de Contas da União, conforme citado adiante 
no Acórdão 1110/2007 – Plenário (Voto do Ministro Relator), cuja manifestação consta 
também no Acórdão nº 800/2008 – Plenário: “É ilegal exigir a comprovação de vínculo 
empregatício do responsável técnico de nível superior com a empresa licitante na data da 
licitação.” (Sumário) 
 

Acórdão 1110/2007 Plenário (Voto do Ministro Relator) 



“É também indevida a exigência de comprovação de que o profissional pertença ao 
quadro da empresa com antecedência mínima de dois meses em relação à data da 
licitação, conforme disposto no subitem 5.2.4.2.1 do edital, visto estar em desacordo 
com o art. 30, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93, que exige a “(...) comprovação do 
licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da 
proposta (...)” tal profissional. Cumpre ainda esclarecer que este Tribunal, por meio 
de julgados recentes (Acórdãos 2.297/2005, 361/2006, 291/2007 e 597/2007, todos 
do Plenário), tem firmado jurisprudência no sentido de reconhecer que o 
profissional apontado como hábil a atender às exigências de qualificação técnico-
profissional contidas no retrocitado dispositivo legal possa ser vinculado à empresa 
por meio de contrato de prestação de serviços, celebrado de acordo com a 
legislação civil comum, sem, necessariamente, possuir vínculo trabalhista com a 
empresa licitante.” 

 
Consoante entendimento já pacificado pelo TCU, a forma de comprovação imposta pelo 
edital apresenta-se indevida, conforme demonstram os Acórdãos: 434/2010 – Segunda 
Câmara, 80/2010 – Plenário, 103/2009 – Plenário, 800/2008 – Plenário, 597/2007 – 
Plenário, 126/2007 – Plenário, 170/2007 – Plenário, 73/2010 – Plenário, 1905/2009 – 
Plenário, 1710/2009 – Plenário, 727/2009 – Plenário, 141/2008 – Plenário, 1.100/2007 – 
Plenário, etc. 
 
c) Exigência de documento para habilitação não previsto nos arts. 27 a 31 da Lei 
nº 8.666/1993: 
 
Constatou-se que o Edital da Concorrência nº 100/2012 exigiu das licitantes a apresentação 
de “Atestado de Idoneidade Financeira”, conforme transcrição adiante da cláusula nº 5.1.2.4: 
 

“5.1.2.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA: 
(...) 
II - Atestado de idoneidade financeira fornecido por no mínimo uma instituição 
bancária, dentro de um prazo máximo de 30 (trinta) dias da abertura dos envelopes 
de habilitação;” 

 
Tal exigência não encontra amparo na legislação, conforme entendimento proferido pelo 
Tribunal de Contas da União no Acórdão nº 629/2014 – Plenário, que adiante 
transcrevemos: 
 

9.3.7 exigência de atestado de idoneidade financeira, fornecido por, no mínimo, uma 
instituição bancária, dentro de um prazo máximo de 30 (trinta) dias da abertura da 
proposta, em violação ao disposto no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 
uma vez que tal documento não está previsto nos arts. 27 a 31 da Lei 8.666/1993 
(subitem 5.1.2.4, ii, do edital);[Original sem grifo] 

 
d) Exigência de valores que exorbitam o custo de reprodução gráfica do edital. 
 
O preâmbulo do edital da licitação, fl. 004 do Processo, contém a seguinte previsão: 
 

O Edital poderá ser obtido na Comissão de Licitação, nos dias úteis, de 08:00 as 
12:00h, mediante a apresentação de comprovante de pagamento no valor de R$ 
200,00 (duzentos reais), recolhido na Tesouraria da Secretaria de Finanças do 
Município. 



 
Nos termos do art. 32, § 5º da Lei nº. 8.666/93, não serão exigidos prévios recolhimentos de 
taxas ou emolumentos, exceto aqueles limitados ao valor do custo efetivo de reprodução 
gráfica da documentação fornecida. 
 
Ocorre que o processo da Concorrência nº 100/2012, desde a folha inicial até a folha 
referente à publicação nos diários oficiais da União e do Estado da Paraíba, contém 118 
páginas. Considerando os valores de mercado para reproduzir toda a documentação contida 
no processo, que consta anterior aos comprovantes de pagamentos das taxas de R$ 200,00, 
incluindo o custo de reprodução de uma unidade de gravação digital dos projetos (CD-ROM, 
DVD-ROM, etc.), o custo de reprodução gráfica limitar-se-ia a R$ 27,10, conforme 
demonstrado na tabela a seguir: 
 
Tabela: Cálculo do custo de reprodução gráfica do Edital e dos projetos em CD/DVD 

Material Preço Unitário (R$) Quantidade Custo Total (R$) 
Cópias de documentos 0,20 118 23,60 
DVD-R 3,50 1 3,50 
Custo Total 27,10 
Fonte: Cálculos realizados pela Equipe de Fiscalização. 

 
O Tribunal de Contas da União exarou diversas Decisões e Acórdãos sobre o tema, entre os 
quais, destacamos a determinação contida no Acórdão nº 2.715/2008 - Plenário: 
 

9.1.8. abstenha-se de exigir dos interessados, pela aquisição do edital, valores que 
exorbitem o efetivo custo da reprodução gráfica do instrumento convocatório, em 
atendimento ao disposto no art. 32, § 5º, da Lei 8.666/93; 

 
Destaque-se que somente quatro empresas adquiriram o edital, conforme comprovantes de 
pagamentos das taxas de R$ 200,00, anexados no processo licitatório: 
 
Empresa CNPJ 
JBS Construções e Incorporações Ltda. 14.257.314/0001-89 
URTIGA Construções e Incorporações Ltda. 06.879.669/0001-81 
ARQUITETAR Construções e Serviços Ltda. 10.529.805/0001-80 
AMAYA Brasil Construções Ltda.(Silvana Regina dos Santos) 14.596.234/0001-58 
 
Todavia, consoante a Ata de Abertura de Documentação e Recebimento de Propostas, 
emitida em 15 de junho de 2012 (fl. 344), apenas as empresas JBS Construções e 
Incorporações Ltda. e URTIGA Construções e Incorporações Ltda. compareceram, o que 
demonstra a pouca participação de empresas no certame. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício GP nº 156/2014, de 31/10/2014, a Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB 
apresentou a seguinte manifestação: 
 

“As exigências de garantia visa tão somente evitar que empresas sem as mínimas 
condições de participar e executar os serviços objeto da contratação, venham a 
contratar com a administração e posteriormente venham criar problemas na sua 
execução junto a administração, tendo em vista que trata-se de atendimento a saúde 
da população. 
 



Ainda, fica impossível o esclarecimento de maiores informações, uma vez que o 
referido procedimento licitatório foi realizado em gestão passada.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Observa-se que a justificativa municipal aborda somente o apontamento pela exigência 
cumulativa de prestação da garantia, prevista no art. 31, inciso III da Lei nº 8.666/93, com a 
comprovação de patrimônio líquido mínimo, cuja vedação está disposta no texto inicial 
desta constatação. Destaque-se que o assunto está pacificado no Tribunal de Contas da 
União, considerando a expedição da Súmula nº 275, razão pela qual devem ser rejeitados os 
argumentos apresentados. 
 
Em relação aos demais apontamentos relacionados às restrições indevidas no processo 
licitatório, não houve manifestação específica na resposta encaminhada pelo gestor. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.4. Ausência de competitividade entre as empresas participantes da Concorrência 
nº 100/2012. 
 
Fato 
 
Constatou-se que não houve competitividade entre as empresas participantes da 
Concorrência nº 100/2012, haja vista que, segundo a “Ata III da Sessão Pública para 
Julgamento de Habilitação”, emitida em 27 de julho de 2012, a empresa JBS apresentou 
propostas apenas para os lotes 01, 02 e 05 e a empresa URTIGA apresentou proposta apenas 
para os lotes 03 e 04, tendo havido uma distribuição dos lotes entre as licitantes, ou seja, os 
lotes para os quais a empresa JBS apresentou proposta de preços a empresa URTIGA não 
apresentou e vice-versa, conforme demonstrado na tabela a seguir: 
  
Tabela: Relação de Unidades Básicas de Saúde licitadas na Concorrência nº 100/2012 

Lote Localidade Proposta da Empresa JBS (R$) Proposta da Empresa URTIGA (R$) 
01 Usina Santana 246.419,96 - 
02 Tibiri 246.419,96 - 
03 Odilândia - 246.027,71 
04 Cicerolândia - 246.027,71 
05 Augustolândia 246.419,96 - 
Fonte: Propostas de preços apresentadas pelas licitantes na Concorrência nº 100/2012. 

 
Destaque-se que os orçamentos elaborados pelo Município de Santa Rita/PB (fls. 37/38, 
50/51, 62/63, 86/87 e 74/75), bem como os projetos anexados ao processo licitatório 
(fls. 97/108) foram idênticos para todas as UBS, não havendo razão aparente para que as 
empresas participantes tivessem concorrido, exatamente e somente, aos lotes para os quais a 
outra empresa não tivesse ofertado proposta de preços. 
 
Na sequência das análises, constatou-se que a empresa URTIGA apresentou na licitação 
preços unitário quase idênticos aos do orçamento básico, exceção apenas quanto ao tubo de 
PVC p/ esgoto predial DN 100mm (item de sequência 36). Por outro lado, a empresa JBS 
apresentou todos os seus preços unitários bastante destoantes do orçamento, seja para mais 
ou para menos, conforme observa-se na tabela a seguir: 
 
Tabela: Comparação entre preços unitários do Orçamento com os da empresa Urtiga e JBS 
Sequência 
do Item 

Quantidade 
Licitada 

Preço Unitário (R$) Diferença % sobre o Orçamento 
Orçamento URTIGA JBS Urtiga JBS 

1  1,00   2.449,16   2.449,15   2.857,83  0% 17% 



Sequência 
do Item 

Quantidade 
Licitada 

Preço Unitário (R$) Diferença % sobre o Orçamento 
Orçamento URTIGA JBS Urtiga JBS 

2  506,33   1,95   1,95   2,05  0% 5% 
3  506,33   6,85   6,85   5,47  0% -20% 
4  4,50   202,50   202,50   92,65  0% -54% 
5  49,23   23,34   23,34   32,83  0% 41% 
6  48,03   85,21   85,21   65,18  0% -24% 
7  42,48   300,01   300,00   252,85  0% -16% 
8  35,52   59,16   59,16   51,40  0% -13% 
9  5,33   1.479,64   1.479,64   1.529,48  0% 3% 
10  7,40   1.479,64   1.479,64   1.541,79  0% 4% 
11  10,27   1.446,65   1.446,65   1.313,07  0% -9% 
12  0,90   1.479,64   1.479,64   1.541,79  0% 4% 
13  0,09   1.479,64   1.479,64   1.541,79  0% 4% 
14  365,55   33,38   33,38   27,13  0% -19% 
15  253,88   61,71   61,71   74,08  0% 20% 
16  213,40   35,91   35,91   34,66  0% -3% 
17  213,40   53,69   53,69   30,00  0% -44% 
18  17,00   52,99   52,99   33,95  0% -36% 
19  201,03   18,66   18,66   16,80  0% -10% 
20  213,40   41,58   41,58   41,48  0% 0% 
21  89,18   53,55   53,55   30,80  0% -42% 
22  11,00   353,80   353,80   537,65  0% 52% 
23  1,00   353,80   353,80   537,65  0% 52% 
24  1,00   131,25   131,25   531,65  0% 305% 
25  2,00   353,80   353,80   531,65  0% 50% 
26  21,35   391,43   391,43   373,45  0% -5% 
27  5,20   212,50   212,50   210,14  0% -1% 
28  728,46   3,49   3,49   5,78  0% 66% 
29  728,46   16,61   16,61   16,50  0% -1% 
30  424,51   26,63   26,63   28,97  0% 9% 
31  177,59   8,26   8,26   11,67  0% 41% 
32  18,14   327,10   327,10   401,22  0% 23% 
33  218,31   5,05   5,05   12,38  0% 145% 
34  218,31   64,11   64,11   33,24  0% -48% 
35  3,00   197,24   197,24   293,44  0% 49% 
36  40,00   75,96   62,27   17,08  -18% -78% 
37  21,00   57,25   57,25   92,34  0% 61% 
38  21,00   64,81   64,80   92,12  0% 42% 
39  11,60   192,54   192,54   147,21  0% -24% 
40  9,00   180,14   180,14   227,46  0% 26% 
41  8,00   53,24   53,24   65,76  0% 24% 
42  3,00   93,35   93,35   45,41  0% -51% 
43  2,00   114,54   114,54   208,23  0% 82% 
44  5,00   23,74   23,74   119,59  0% 404% 
45  9,00   70,46   70,46   153,97  0% 119% 
46  1,00   27,23   27,23   95,21  0% 250% 
47  15,00   29,14   29,14   21,88  0% -25% 
48  1,00   2.187,50   2.187,50   2.885,86  0% 32% 
49  1,00   3.896,64   3.896,64   1.474,02  0% -62% 
50  1,00   1.029,90   1.029,90   1.493,47  0% 45% 
51  6,00   66,91   66,90   108,81  0% 63% 
52  42,00   92,05   92,05   97,09  0% 5% 
53  26,00   59,33   59,33   98,07  0% 65% 
54  30,00   110,85   110,85   86,87  0% -22% 
55  12,00   69,73   69,73   74,89  0% 7% 
56  1,00   104,43   104,43   93,99  0% -10% 
57  3,00   106,25   106,25   82,63  0% -22% 



Sequência 
do Item 

Quantidade 
Licitada 

Preço Unitário (R$) Diferença % sobre o Orçamento 
Orçamento URTIGA JBS Urtiga JBS 

58  1,00   114,75   114,54   391,86  0% 241% 
59  1,00   80,33   80,33   119,23  0% 48% 
60  277,95   9,74   9,74   8,43  0% -13% 
61  277,95   8,06   8,06   21,34  0% 165% 
62  80,00   33,14   33,14   59,90  0% 81% 
63  1,00   3.896,64   3.896,64   1.474,02  0% -62% 
64  1,00   1.029,90   1.029,90   1.493,47  0% 45% 
65  144,00   84,58   84,58   106,35  0% 26% 
66  506,31   1,23   1,23   5,74  0% 367% 
Fonte: Planilhas orçamentárias da Concorrência nº 100/2012. Propostas de preços apresentadas pelas 
empresas licitantes. 
 
Note-se que, apesar de os preços unitários apresentados pela empresa JBS terem destoado 
com diferenças que variaram de -54% a +404%, respectivamente inferiores e superiores aos 
custos unitários do orçamento, sua proposta foi ajustada matematicamente de tal modo que o 
preço final de cada lote da empresa JBS ficou próximo à proposta de preços da empresa 
URTIGA, cuja diferença de preços final ficou em somente R$ 392,25, ou seja, 0,16%. 
 
Constatou-se, ainda, que a empresa URTIGA apresentou, além do envelope contendo a 
documentação de habilitação, mais dois envelopes distintos para as propostas de preços, ou 
seja, um envelope contendo a proposta de preços para o Lote III (Odilândia) e outro 
envelope com a proposta de preços para o Lote IV (Cicerolândia), conforme evidenciado 
adiante: 
 

  
Concorrência nº 100/2012 – fl. 350. Concorrência nº 100/2012 – fl. 349. 
  
A indicação na parte externa do envelope com o número do Lote que se refere à proposta de 
preços está em desacordo com o item 3.1 do Edital de Licitação, que prevê apenas a 
apresentação de dois envelopes pelas licitantes, com as seguintes indicações: a) Envelope 01 
(DOCUMENTAÇÃO) e b) Envelope 02 (PROPOSTA DE PREÇOS). Registre-se que tal 
procedimento fere o princípio do sigilo das propostas, uma vez que antes da abertura dos 
envelopes, a empresa JBS teve ciência dos lotes para os quais a empresa URTIGA 
apresentou proposta de preços.  
 
Dessa forma, diante dos fatos apresentados, constatou-se que não houve competitividade na 
Concorrência nº 100/2012, considerando que as empresas licitantes se alternaram na 
apresentação de proposta de preços para os lotes de UBS previstos no Edital. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício GP nº 156/2014, de 31/10/2014, a Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB 
apresentou a seguinte manifestação: 
 



“Este tipo de concorrência para construção normalmente participam empresas de 
pequeno porte e que não possuem condições financeiras para assumir mais de uma 
Unidade e muitas delas não se interessam na participação, se restringindo mais a 
reformas e adequações.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Os argumentos apresentados pelo gestor foram fundamentados na falta de interesse de 
empresas locais de pequeno porte para construir mais de uma Unidade Básica de Saúde, o 
que não foi o caso, haja vista uma empresa foi vencedora de três UBS e a outra empresa foi 
vencedora em duas UBS. 
 
A situação apontada demonstrou que a empresa URTIGA entregou envelopes de proposta de 
preços em desconformidade com o Edital (envelopes separados por UBS) e que ambas as 
empresas (JBS e URTIGA) se interessaram em mais de uma Unidade Básica de Saúde. 
Ocorre que as propostas de preços foram apresentadas, de forma alternada, para Unidades 
Básicas de Saúde distintas, caracterizando a ausência de competitividade no certame.  
 
Cabe reforçar que as cinco unidades de saúde foram igualmente orçadas pelo município, não 
havendo razão aparente para a escolha desta ou daquela UBS por cada uma das empresas 
licitantes. Porém, considerando a informação na proposta da empesa URTIGA, explicitando 
no anverso dos envelopes as suas UBS de interesse, permitiu que a empresa JBS tivesse 
conhecimento prévio da intenção da empresa URTIGA, antes mesmo da abertura dos 
envelopes. 
 
Por estas razões, as justificativas não foram acatadas e a constatação deve ser mantida. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.5. Descontrole nos pagamentos. Pagamento de medição de uma Unidade Básica de 
Saúde com recursos destinados à construção de outra UBS. 
 
Fato 
 
Por meio de consulta aos dados disponibilizados pelo Sistema de Acompanhamento e 
Gestão dos Recursos da Sociedade (SAGRES), disponibilizado pelo Tribunal de Contas do 
Estado da Paraíba (TCE), assim como por meio de análise dos extratos de movimentação 
dos recursos, constatou-se que foram realizados pagamentos às empresas responsáveis pela 
execução das Unidades Básicas de Saúde de “Odilândia” e de “Tibiri”, nos montantes de 
R$ 19.844,35 e R$ 74.925,99, respectivamente, conforme demonstrado na tabela a seguir: 
 
Tabela: Resumo dos pagamentos realizados para as UBS 

UBS Empresa Medição Empenho Data Valor (R$) C/Corrente 
Odilândia URTIGA 01 1337 20/12/2013 19.844,35 39440-8 

Tibiri JBS 01 2284 22/10/2012 19.945,66 39446-7 
02 0335 03/03/2014 54.980,33 39445-9 

Fonte: Sagres/TCE/PB. Extratos das contas correntes relacionadas. 
 
Conforme demonstrado na tabela acima, constatou-se que o pagamento do Boletim de 
Medição nº 02, relativo à construção da Unidade Básica de Saúde de Tibiri, foi realizado 
com recursos da conta corrente nº 39445-9, da agência nº 1268-8 do Banco do Brasil. 
Contudo, os recursos para construção da UBS de Tibiri estão sendo movimentados na C/C 



39446-7, ou seja, o pagamento do Boletim de Medição nº 02 foi realizado com recursos 
destinados à construção de outra UBS. 
 
Destaque-se que, na conta específica da UBS de Tibiri (Conta Corrente nº 39446-7), havia 
recursos suficientes para quitação da Nota de Empenho nº 0335, de 03/03/2014, conforme 
pode ser observado na tabela que mostra sua movimentação financeira. Tal situação 
evidencia o descontrole nos pagamentos com recursos descentralizados pelo Fundo Nacional 
de Saúde para construção das Unidades Básicas de Saúde em Santa Rita/PB. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício GP nº 156/2014, de 31/10/2014, a Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB 
apresentou a seguinte manifestação: 
 

“Reconhecendo que o empenho nº 335 do dia 03/03/2014 no valor de R$ 54.980,33, 
a empresa URTIGA, foi pago erroneamente pela conta nº 39.445-9, onde a conta 
desse convênio é 39.446-7. 
 
Deveu-se a falha administrativa, tendo em vista terem especificações e numero de 
contas quase que similares, gerando assim o erro. Assim, como forma de reparar o 
erário público, será transferido a débito na CC nº 3946-7 para a CC nº 39.445-9.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
O gestor confirmou a falha administrativa que ensejou no erro cometido no pagamento do 
empenho nº 0335/2014, alegando similaridade no número das contas correntes. Ora, não 
somente as contas correntes são similares, mas, também, os códigos contábeis utilizados 
para registro das variações orçamentárias, patrimoniais e financeiras do município, dentre 
outros exemplos. Dessa forma, a falha cometida não pode ser atribuída somente a esse fato 
(similaridade).  
 
Cabe registrar que o ajuste proposto para transferência dos recursos da conta da UBS de 
Tibiri II para a conta utilizada para pagamento ao fornecedor, no valor do empenho, corrige 
pontualmente a falha, mas permanece sem solução o problema relacionado à falta de 
controle dos pagamentos, considerando que a transferência foi realizada em março de 2014 e 
a falha foi detectada somente quando da fiscalização realizada por esta Controladoria Geral 
da União.  
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.6. Superestimativa do ISS no BDI de empresa licitante, no montante de R$ 
24.025,95. 
 
Fato 
 
Analisando o Edital da Concorrência nº 100/2012, observou-se que não há item específico 
exigindo das empresas licitantes a apresentação da composição detalhada da taxa de 
Bonificação e Despesas Indiretas (BDI), com a indicação das parcelas que a compõem, 
contrariando o Acórdão nº 325/2007 – Plenário, do Tribunal de Contas a União (TCU). 
Entretanto, inobstante esta falha do Edital, as empresas participantes apresentaram as 
planilhas com o detalhamento dos componentes da taxa BDI. 
 



Em relação ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN ou simplesmente 
ISS), constatou-se que a alíquota foi estabelecida pelo próprio Edital da Concorrência nº 
100/2012, no percentual de 5%, conforme transcrição a seguir do item 7.1.5: 
 

“7.1.5 A proposta de preço ofertada pela licitante, será apresentada no formulário 
que faz parte do ANEXO 09 - FORMULÁRIOS MODELO PARA APRESENTAÇÃO 
DAS PROPOSTAS, devidamente preenchido, sem emendas, rasuras, borrões ou 
entrelinhas, datado e assinado pelo (s) representante (s) legal (is) da licitante e pelo 
responsável técnico com firma reconhecida de ambos; 

- No preço proposto deverão estar compreendidos todos os custos, 
investimentos, veículos, máquinas, equipamentos, materiais, mão-de-obra, 
encargos sociais e trabalhistas e demais despesas, inclusive bonificação e 
despesas indiretas (B.D.I); 
- No preço proposto não deverá ser agregado nenhum encargo financeiro, 
pelo prazo de pagamento representado preço para pagamento a vista; 
- No preço proposto deverá estar compreendido o imposto sobre serviços de 
Qualquer natureza (ISS) de 5% (cinco por cento) sobre o faturamento, bem 
como os demais tributos e encargos legais incidentes sobre a prestação dos 
serviços;”[Original sem grifo] 

 
Por meio de análise das planilhas com as taxas de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI), 
apresentadas pelas empresas vencedoras da licitação, verificou-se que apenas a empresa JBS 
Construções e Incorporações Ltda. (CNPJ: 14.257.314/0001-89) adotou o percentual de 5% 
para o ISS no BDI (fl. 449 do processo licitatório), enquanto que a empresa URTIGA 
Construções e Incorporações Ltda. (CNPJ: 06.879.669/0001-81) utilizou a alíquota de 
2,50% (fl. 378 do processo licitatório).  
 
Segundo entendimento contido no Acórdão nº 325/2007/TCU-Plenário, o valor devido de 
ISS depende da legislação local e do tipo de serviço prestado e, relativamente ao Município 
de Santa Rita/PB, a alíquota de ISS corresponde a 5%.  
 
Entretanto, apesar de a alíquota do ISS para execução de obras ter sido fixada em 5% no 
Município de Santa Rita/PB, sua base de cálculo ainda depende do valor do material que foi 
empregado na execução do serviço, visto que a Lei Complementar Federal nº 116/2003, de 
31/07/2003, determina taxativamente no § 2º, Inciso I, do art. 7º, a exclusão do valor dos 
materiais fornecidos pelo prestador da base de cálculo do imposto. Sendo assim, embora a 
empresa JBS tenha indicado o percentual de 5% para o ISS no BDI, a alíquota deste imposto 
só deve ser aplicada sobre os valores dos serviços, em consonância com o art. 7º da Lei 
Complementar nº 116/2003, adiante transcrito: 
 

LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003: 
Art. 7º A base de cálculo do imposto é o preço do serviço. 
(...) 
§ 2º Não se incluem na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza: 
I - o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos itens 
7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar; 
(...) 
Lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003. 
(...) 



7.02 – Execução, por administração, empreitada ou sub empreitada, de obras de 
construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive 
sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, 
pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e 
equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de 
serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).” 

 
Tomando-se como exemplo uma situação real, foi observado no Boletim de Medição nº 02, 
relativo à Unidade Básica de Saúde de Tibiri, que os serviços corresponderam a cerca de 
35% do valor da Nota Fiscal nº 1000011, emitida pela empresa JBS em 24 de janeiro de 
2014, no valor de R$ 54.980,33. No caso, o valor do ISS retido do pagamento da empresa 
JBS correspondeu a R$ 962,16, em razão da aplicação da alíquota de 5% sobre o valor dos 
serviços medidos, cuja base de cálculo foi de R$ 19.243,11. Por outro lado, considerando a 
alíquota estabelecida no BDI da empresa JBS, o ISS devido corresponderia ao valor de 
R$ 2.724,02, sendo este valor superior em R$ 1.761,86 ao efetivamente retido/recolhido.  
 
Portanto, conclui-se que as retenções de ISS nos pagamentos do Contrato nº 100.1/2012, 
celebrado em 11 de julho de 2012 entre a Prefeitura de Santa Rita/PB e a empresa JBS 
Construções e Incorporações Ltda. (CNPJ: 14.257.314/0001-89), estão sendo realizadas em 
valores inferiores à proposta apresentada pela licitante, sendo necessária a realização de 
aditamento, objetivando promover o reequilíbrio do Contrato, de forma a reduzir seu valor 
global proporcionalmente ao ISS devido, em face de as legislações municipal e federal 
estabelecerem a não incidência deste imposto sobre o valor dos materiais empregados na 
obra.  
 
Sendo assim, considerando o valor global inicial do Contrato nº 100.1/2012, firmado com a 
empresa JBS, que engloba a construção das UBS dos lotes 01, 02 e 05, essa redução 
representa um montante de R$ 24.025,95, conforme demonstrado na tabela a seguir: 
 
Tabela: Superestimativa do ISS no BDI da empresa JBS 
Lote Localidade Valor da 

Obra (R$) 
Base de Cálculo 
(35% de M.D.O.) 

Valor calculado do 
ISS no BDI (R$) 

ISS 
Devido 

Diferença 
(R$) 

01 Usina Santana 246.419,96 86.246,99  12.321,00   4.312,35  8.005,65 
02 Tibiri 246.419,96 86.246,99  12.321,00   4.312,35  8.005,65 
05 Augustolândia 246.419,96 86.246,99  12.321,00   4.312,35  8.005,65 
Valor do ISS superestimado para as três UBS 24.025,95 
Fonte: Propostas de preços apresentadas pelas licitantes na Concorrência nº 100/2012. Planilhas de BDI 
apresentadas pela empresa JBS. Nota Fiscal nº 1000011, emitida pela empresa JBS em 24 de janeiro de 2014. 
 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício GP nº 156/2014, de 31/10/2014, a Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB 
apresentou a seguinte manifestação: 
 

“Tendo em vista que trata-se de informações técnicas e complexas, bem como 
aborda temas do edital da Concorrência n°. 100/2012, que ocorreu na gestão 
passada, restou 
impossível o esclarecimento do referido item. 
 
Assim, requer que seja deferido um prazo mais razoável para que seja realizado 
levantamento minucioso sobre o referido questionamento.” 



  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Considerando que a manifestação do gestor não contestou os fatos apontados nesta 
constatação, declarando a impossibilidade do esclarecimento deste item, a falha deve ser 
mantida no Relatório. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.7. Planilha de preços de empresa vencedora com distorções em relação ao SINAPI. 
Itens com divergência a maior apresentando Sobrepreço de R$ 76.234,89. 
 
Fato 
 
Em relação aos custos unitários dos serviços previstos no orçamento municipal, foi efetuada 
uma consulta ao Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil 
(SINAPI), tendo como referência os respectivos códigos do SINAPI apresentados pelo 
município na planilha orçamentária, tendo sido constatado que os custos orçados pelo 
município estavam compatíveis com o SINAPI. 
 
No entanto, conforme demonstrado em constatação anterior deste relatório, os preços 
unitários da proposta apresentada pela empresa JBS tiveram diferenças que variaram de -
54% a +404%, respectivamente inferiores e superiores aos custos unitários do orçamento. 
Por conseguinte, verificou-se que os itens da proposta da empresa JBS Construções e 
Incorporações Ltda., que apresentaram maior divergência de acima do SINAPI (>10%), 
estão com sobrepreço de R$ 25.411,63, totalizando R$ 76.234,89 para as três UBS 
contratadas com esta empresa, conforme demostrado no final da tabela a seguir: 
 

Serviço SINAPI 
Orçamento da Licitação Empresa JBS Diferença 

Quant. Preço (R$) Preço (R$) Total 
(R$) % Unit. Total Unit. Total 

Instalações do canteiro 73752/001 1 2.449,16  2.449,16  2.857,83  2.857,83   408,67  17% 
Escavação manual valas em terra 
profundidade ate 2 m 6430 49,23 23,34  1.149,03  32,83  1.616,22   467,19  41% 

Laje pré-moldada de concreto para forro 74202/001 253,88 61,71  15.666,93  74,08  18.807,43   3.140,50  20% 
Porta de madeira almofadada 0,80 x 2,10 + 
0,50 m fechadura s/ cilindro 4964 11 353,8  3.891,80  537,65  5.914,15   2.022,35  52% 

Porta de madeira almofadada 0,80 x 2,10 m 
fechadura s/ cilindro 4964 1 353,8  353,80  537,65  537,65   183,85  52% 

Porta de madeira almofadada 0,80 x 2,30 + 
0,50 m fechadura s/ cilindro 4987 1 131,25  131,25  531,65  531,65   400,40  305% 

Porta de madeira almofadada 0,80 x 2,60 m 
fechadura s/ cilindro 4964 2 353,8  707,60  531,65  1.063,30   355,70  50% 

Chapisco simples c/ argamassa cimento e 
areia 73928/001 728,46 3,49  2.542,33  5,78  4.210,50   1.668,17  66% 

Rodapé cerâmico 73985/001 177,59 8,26  1.466,89  11,67  2.072,48   605,58  41% 
Concreto magro. preparo, lançamento 
manual 6047 18,14 327,1  5.933,59  401,22  7.278,13   1.344,54  23% 

Regularização c/ argam. C. Areia grossa, 
traço 1:4 esp. = 3cm 40780 218,31 5,05  1.102,47  12,38  2.702,68   1.600,21  145% 

Bacia sanitária c/ caixa acoplada 74101/001 3 197,24  591,72  293,44  880,32   288,60  49% 
Ponto de água p/ edifício padrão normal 
inclusive metais 73959/001 21 64,81  1.361,01  92,12  1.934,52   573,51  42% 

Cuba louça de sobrepor c/ válvula e sifão 
cromado 6043 9 180,14  1.621,26  227,46  2.047,14   425,88  26% 

Forn./assent. Registro de gaveta com 
canopla cromada 3/4" 73975/001 8 53,24  425,92  65,76  526,08   100,16  24% 

Caixa de inspeção em alvenaria 0,7x 0,5x 
0,5 c/ tampa de concreto arm. 74104/001 2 114,54  229,08  208,23  416,46   187,38  82% 

Caixa de gordura em alvenaria c/tampa de 
concreto armado 6171 5 23,74  118,70  119,59  597,95   479,25  404% 

Torneira tipo pressão com temporizador 73949/001 9 70,46  634,14  153,97  1.385,73   751,59  119% 
Torneira para lavanderia 73949/008 1 27,23  27,23  95,21  95,21   67,98  250% 
Sumidouro d=1,60m prof. = 4,50m (revest. 74198/001 1 1.029,90  1.029,90  1.493,47  1.493,47   463,57  45% 



Serviço SINAPI 
Orçamento da Licitação Empresa JBS Diferença 

Quant. Preço (R$) Preço (R$) Total 
(R$) % Unit. Total Unit. Total 

Tijolo crivo) 80202 
Duchinha manual c/ registro de pressão 1/2" 
mangueira cromada e suporte 1370 6 66,91  401,46  108,81  652,86   251,40  63% 

Ponto de tomada 73917/001 26 59,33  1.542,58  98,07  2.549,82   1.007,24  65% 
Quadro de distribuição para 12 disjuntores 74131/003 1 80,33  80,33  119,23  119,23   38,90  48% 
Pintura primer epóxi para paredes 73865/001 277,95 8,06  2.240,28  21,34  5.931,45   3.691,18  165% 
Calcada de proteção 73892/001 80 33,14  2.651,20  59,9  4.792,00   2.140,80  81% 
Sumidouro d=1,60m prof. = 4,50m (revest. 
Tijolo crivo) 80202 74198/001 1 1.029,90  1.029,90  1.493,47  1.493,47   463,57  45% 

Limpeza geral da obra 9537 506,31 1,23  622,76  5,74  2.906,22   2.283,46  367% 
Sobrepreço Total por Unidade Básica de Saúde R$ 25.411,63 
Sobrepreço nas três Unidades Básicas de Saúde sob a responsabilidade da empresa JBS R$ 76.234,89 
Fonte: Planilhas orçamentárias da licitação. Proposta de Preços da empresa JBS. Sinapi: Planilha de Insumos e Composições Analíticas – 
Nacional. 
 
Desse modo, muito embora o preço final da proposta da empresa JBS estivesse próximo do 
orçamento municipal, cuja diferença de preços final ficou em somente R$ 146,91 por UBS, 
ou seja, 0,05% abaixo do orçamento, foram identificados preços unitários na sua proposta 
com valores acima do SINAPI, representando um sobrepreço de R$ 76.234,89, considerando 
as três Unidades Básicas de Saúde contratadas (lotes 01, 02 e 05). 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício GP nº 156/2014, de 31/10/2014, a Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB 
apresentou a seguinte manifestação: 
 
“Tendo em vista que trata-se de informações técnicas e complexas, bem como aborda temas 
do edital da Concorrência n°. 100/2012, que ocorreu na gestão passada, restou impossível 
o esclarecimento do referido item. 
Assim, requer que seja deferido um prazo mais razoável para que seja realizado 
levantamento minucioso sobre o referido questionamento.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Considerando que a manifestação do gestor não contestou os fatos apontados nesta 
constatação, declarando a impossibilidade do esclarecimento deste item, a falha deve ser 
mantida no Relatório. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.8. Serviços orçados e contratados em duplicidade. 
 
Fato 
 
Verificou-se que a fossa séptica e o sumidouro constam em duplicidade no orçamento 
municipal, assim como nas propostas apresentadas pelas empresas contratadas para a 
construção das Unidades Básicas de Saúde. As tabelas a seguir apresentam os valores 
relativos aos serviços que foram contratados em duplicidade:  
 
Tabela: Itens em duplicidade na proposta da empresa URTIGA 

Item SINAPI Discriminação Unid. Quant. Unit. (R$) Total (R$) 
10.0 INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS 

10.15 74240/001 Fossa séptica 2500L (2,50 x 1,25 x 
1,50m) – 80201 Und. 01 3.896,64 3.896,64 

10.16 74198/001 Sumidouro D=1,60m Prof. = 4,50m 
(Revest. Tij. Crivo) – 80202 Und. 01 1029,90 1029,90 



Item SINAPI Discriminação Unid. Quant. Unit. (R$) Total (R$) 
13. DIVERSOS 

13.2 74240/001 Fossa séptica 2500L (2,50 x 1,25 x 
1,50m) – 80201 Und. 01 3.896,64 3.896,64 

13.3 74198/001 Sumidouro D=1,60m Prof. = 4,50m 
(Revest. Tij. Crivo) – 80202 Und. 01 1029,90 1029,90 

Fonte: Propostas de preços da empresa URTIGA. 
 
 
Tabela: Itens em duplicidade na proposta da empresa JBS 

Item SINAPI Discriminação Unid. Quant. Unit. (R$) Total (R$) 
10.0 INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS 

10.15 74240/001 Fossa séptica 2500L (2,50 x 1,25 x 
1,50m) – 80201 Und. 01 1.474,02 1.474,02 

10.16 74198/001 Sumidouro D=1,60m Prof. = 4,50m 
(Revest. Tij. Crivo) – 80202 Und. 01 1.493,47 1.493,47 

13. DIVERSOS 

13.2 74240/001 Fossa séptica 2500L (2,50 x 1,25 x 
1,50m) – 80201 Und. 01 1.474,02 1.474,02 

13.3 74198/001 Sumidouro D=1,60m Prof. = 4,50m 
(Revest. Tij. Crivo) – 80202 Und. 01 1.493,47 1.493,47 

Fonte: Propostas de preços da empresa JBS. 
 
Conforme mostrado nas tabelas acima, os serviços de construção do sumidouro e de fossa 
séptica estão em duplicidade nas propostas de preços das empresas vencedoras da 
Concorrência nº 100/2012, causando uma superestimativa nos custos dos contratos de obras 
na ordem de R$ 18.755,55, conforme demonstrado na tabela a seguir: 
 
Tabela: Superestimativa dos custos dos serviços contratados em duplicidade 
Empresa: URTIGA Construções e Incorporações Ltda. 

Serviço Valor (R$) Quant. de 
lotes de UBS Custo a maior (R$) Superestimativa do 

Contrato (R$) 
Fossa séptica 2500L 3.896,64 2 7.793,28 9.853,08 Sumidouro D = 1,60m 1.029,90 2 2.059,80 
Empresa: JBS Construções e Incorporações Ltda. 
Fossa séptica 2500L 1.474,02 3 4.422,06 8.902,47 Sumidouro D = 1,60m 1.493,47 3 4.480,41 
Superestimativa nos custos nos dois contratos (URTIGA + JBS) 18.755,55 
Fonte: Propostas de preços das empresas URTIGA e JBS. 
 
Ressalte-se que, em relação às UBS de Odilândia e de Tibiri, objeto de análise da presente 
ordem de serviço, não foram realizados pagamentos para estes serviços até a conclusão deste 
relatório. Todavia, não houve análise dos pagamentos relativos às UBS localizadas na Usina 
Santana, Cicerolândia e em Augustolândia. 
 
Destaque-se que a licitação contém somente um anteprojeto arquitetônico, composto de 
planta baixa, planta de coberta e corte longitudinal, e que a Prefeitura de Santa Rita/PB não 
disponibilizou os projetos executivos, em especial o projeto Hidro Sanitário. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício GP nº 156/2014, de 31/10/2014, a Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB 
apresentou a seguinte manifestação: 
 



“No tocante ao pagamento em duplicidade, esclarecemos que na Contabilidade não 
se encontrou nenhuma irregularidade em relação a existir duplicidade no cadastro 
das obras. Se faz necessário um prazo mais razoável para os setores competentes 
verifiquem o processo das empresas citadas, para apresenta a devida justificativa 
sobre o ocorrido.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Primeiramente cabe esclarecer que não houve apontamento de “duplicidade no 
cadastramento de obras”. A falha relatada diz respeito às fossas e aos sumidouros das 
Unidades Básicas de Saúde, que foram orçadas em duplicidade pelo município, mais 
precisamente no item 10 (Instalações Hidro sanitárias) e no item 13 (Diversos). 
 
Dessa forma, não se trata de um erro contábil, mas de falha na orçamentação das obras. 
Cabe frisar que não houve, ainda, pagamento por estes serviços contratados. Porém, deve o 
município atentar para que o erro cometido seja corrigido por ocasião da licitação em 
andamento, destinada à conclusão das obras das UBS. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.9. Cálculo da área dos muros de contorno das UBS sem descontar o perímetro do 
muro existente no terreno. 
 
Fato 
 
Analisando a memória de cálculo do serviço relativo ao “muro de contorno” das Unidades 
Básicas de Saúde (item 13.4 do orçamento), constatou-se que a área da alvenaria do muro 
em volta da UBS foi calculada sem ter sido descontada o perímetro dos muros que existiam 
previamente à implantação da obra, conforme mostrado na figura a seguir: 
 

 
Memória de cálculo do orçamento. Fl.068 do processo licitatório. 
 
O perímetro do terreno, segundo especificado na memória de cálculos acima, possui 32,25m 
+ 32,25 m (lados) por 12,00m + 15,70m (frente + fundos), totalizando 165,96m² de área, 
equivalente a uma altura de 1,80m para o muro. Na planilha orçamentária, porém, a área do 
muro de contorno foi dimensionada em 144,00m². 
 
No que se refere às Unidades Básicas de Saúde de Odilândia e de Tibiri, verificou-se que 
cada uma destas UBS estava sendo construída dentro de um terreno pertencente a uma 
escola municipal, cuja locação da obra permite o aproveitamento dos muros construídos, 
sendo um destes muros no sentido longitudinal dos terrenos. Tal fato implica na redução da 
quantidade de serviço a ser executado e, consequentemente, torna necessária a redução do 
valor do contrato firmado com as empresas URTIGA e JBS. As fotografias a seguir 
evidenciam a situação relatada: 
 



  
Odilândia: Muros frontal e lateral pertencentes à 
escola. 

Tibiri: Paca da obra colocada no muro pertencente 
a uma escola (mostrada no lado direito da foto) 

 
 
Tabela: Cálculo do valor devido para o muro de contorno nas UBS de Odilândia e de Tibiri 

Empresa: URTIGA (Odilândia) Quantidades Diferença por UBS 
Item Discriminação Unid. Orçada  Necessária Diferença Unit. (R$) Total (R$) 

13.4 

Muro contorno H=1,80m alven. 
½ vez tij. cerâm., chapisco, 
revest. massa única, pintura cal, 
pilares de concreto armado a cada 
4m (secção 10x10) 

m² 144,00 82,98 61,02 84,58 5.161,07 

Empresa: JBS (Tibiri) Quantidades Diferença por UBS 
Item Discriminação Unid. Orçada  Necessária Diferença Unit. (R$) Total (R$) 

13.4 

Muro contorno H=1,80m alven. 
½ vez tij. cerâm., chapisco, 
revest. massa única, pintura cal, 
pilares de concreto armado a cada 
4m (secção 10x10) 

m² 144,00 82,98 61,02 106,35 6.489,48 

Total a maior nos dois contratos 11.650,55 
Fonte: Propostas de preços das empresas URTIGA e JBS.  
Observação: A quantidade necessária foi calculada com base em 50% do perímetro do terreno previsto na 
memória de cálculo. 
 
Cabe salientar que não foram realizadas inspeções nas demais Unidades Básicas de Saúde, 
objeto da Concorrência nº 100/2012, por não fazerem parte do escopo da presente ordem de 
serviço. Em relação à Unidade Básica de Tibiri, constatou-se que o serviço foi medido e 
pago, cabendo a restituição do valor pago a maior. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício GP nº 156/2014, de 31/10/2014, a Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB 
apresentou a seguinte manifestação: 
 

“Tendo em vista que trata-se de informações técnicas e complexas, bem como 
aborda temas do edital da Concorrência n°. 100/2012, que ocorreu na gestão 
passada, restou impossível o esclarecimento do referido item. 
 
Assim, requer que seja deferido um prazo mais razoável para que seja realizado 
levantamento minucioso sobre o referido questionamento.” 

  
 
 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 



Análise do Controle Interno 
 
Considerando que a manifestação do gestor não contestou os fatos apontados nesta 
constatação, declarando a impossibilidade do esclarecimento deste item, a falha deve ser 
mantida no Relatório. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

3. Conclusão 
 

Com base nos exames realizados, conclui-se que os recursos federais recebidos não foram 
aplicados adequadamente e, considerando o abandono das obras, não houve o atingimento 
dos objetivos do Programa. 



Ordem de Serviço: 201411274 
Município/UF: Santa Rita/PB 
Órgão: MINISTERIO DAS CIDADES 
Instrumento de Transferência: Contrato de Repasse - 781850 
Unidade Examinada: SANTA RITA GABINETE PREFEITO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 5.153.600,00 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 08/09/2014 a 07/10/2014 sobre a 
aplicação dos recursos do programa 2054 - PLANEJAMENTO URBANO / 1D73 - 
APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO no município 
de Santa Rita/PB. 
 
A ação fiscalizada destina-se a Formulação e implementação, por meio de projetos 
demandados pelos entes federados e aportes de recursos, de ações de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos urbanos, drenagem urbana, saneamento 
integrado, elaboração de estudos, planos e projetos, pavimentação e calçamento de vias 
urbanas, transporte público, acessibilidade, regularização fundiária, acesso à moradia e 
urbanização, dentre outras caracterizadas como desenvolvimento urbano, visando a melhoria 
das condições sanitárias, de habitabilidade, mobilidade e acessibilidade urbanas.. 

2. Resultados dos Exames 
 
Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito de tomada de 
providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela forma de 
monitoramento a ser realizada por esta Controladoria. 

2.1 Parte 1 
 
Não houve situações a serem apresentadas nesta parte, cuja competência para a adoção de 
medidas preventivas e corretivas seja dos gestores federais. 

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

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

 



2.2.1. Falhas de projeto, tendo em vista a previsão de quantidades do serviço "5.3. 
Calçada em concreto Fck - 20Mpa" para a totalidade da extensão de ruas beneficiadas, 
onde foi verificado a existência de calçadas. 
 
Fato 
 
Trata-se da análise do Contrato de Repasse nº 1.003.093-41/2012, celebrado entre a União 
Federal, por meio do Ministério das Cidades e a Prefeitura Municipal de Santa Rita, no valor 
de R$ 5.153.600,00, sendo R$ 4.943.600,00 de recursos federais, e R$ 210.000,00, a título 
de contrapartida municipal, tendo como objeto a pavimentação e drenagem em diversas ruas 
naquele município. 
 
Da análise do projeto, constatou-se que não há elementos suficientes que caracterizem o 
objeto, o que contraria o art. 6, inciso IX, c/c o art. 7º, § 2º, inciso I, da Lei nº 8.666/93, 
tendo em vista que o projeto básico não detalha a área de calçada e a extensão de meio-fio 
existente, o que evidencia a fragilidade do projeto básico, como se demonstra a seguir. 
 
Por meio de inspeção física, na Rua José Gomes dos Santos, constatou-se que diversas 
residências possuem passeio (calçada), apesar de a rua não ser pavimentada, conforme 
demonstra os registros fotográficos: 
 

  
Rua José Gomes dos Santos  Rua José Gomes dos Santos 
 

  
Rua José Gomes dos Santos  Rua José Gomes dos Santos  
 
Observou-se que as calçadas possuem a largura de 1,46 m, compatível com a medida de 1,40 
m, prevista em projeto: 
 



  
Rua José Gomes dos Santos  Rua José Gomes dos Santos  
 
Considerando esta situação, resta improvável que a empresa contratada venha a demolir a 
calçada (serviço não previsto em planilha) e construir novos passeios, o que demonstra uma 
fragilidade no projeto apresentado, pois trata como se não existisse passeio em toda a 
extensão de ruas beneficiadas. 
 
Para fins de demonstração da falha, cumpre trazer as informações constantes em planilha e 
projeto, sobre a Rua José Gomes dos Santos: 
 
Item Descrição Unidade Quantidade Preço 

Unitário 
Valor Total 

4.5 

Pavimentação em 
paralelepípedo granítico, sob 
colchão de areia, rejuntado com 
argamassa de cimento e areia 
1:3 

M2 1.969,68 41,29 81.328,09 

5.3 Calçada em concreto Fck – 
20Mpa M2 919,18 32,75 30.103,15 

    TOTAL 111.431,24 
 
A área a ser pavimentada de 1.969,68 m2 corresponde a uma extensão de 328,28 m e 6,00 
de largura. Observa-se assim que a calçada em concreto será lançada nos dois lados da rua 
com uma largura de 1,40 m, o que totaliza a área de 919,18 m (Área de calçada = 2 x 328,28 
x 1,40 = 919,18 m2). Esta situação verificada na Rua José Gomes dos Santos ocorre em 
outras ruas beneficiadas com recursos do Contrato de Repasse ora analisado. 
 
Assim, apesar de as ruas apresentarem diversas casas com passeio (calçada) na frente, a 
Prefeitura Municipal de Santa Rita apresentou orçamento que quantifica a execução destes 
serviços em toda a extensão das ruas, o que demonstra a fragilidade do projeto e que este 
não apresenta elementos suficientes para caracterizar e quantificar o objeto a ser realizado, o 
que afronta o art. 6º, inciso IX, c/c o art. 7º, § 2º, inciso I, da Lei nº 8.666/93, e, se 
contratado nas quantidades previstas em planilhas, implica em dano potencial ao Erário, 
tendo em vista que há previsão da seguinte despesa para a execução de calçadas, em toda a 
extensão das 32 ruas beneficiadas: 
 

Rua Descrição Unid Quantidade Preço 
Unitário 

Valor 
Total 

Sindulfo Guedes 
Santiago 

Calçada em concreto 
Fck – 20Mpa M2 812,34 32,75 26.604,14 

Cirilo Dias Calçada em concreto 
Fck – 20Mpa M2 752,80 32,75 24.654,20 



Rua Descrição Unid Quantidade Preço 
Unitário 

Valor 
Total 

Severino Moreira Calçada em concreto 
Fck – 20Mpa M2 1.055,21 32,75 34.558,13 

Josias Gomes Filho Calçada em concreto 
Fck – 20Mpa M2 859,29 32,75 28.141,75 

Evilázio Cavalcante  Calçada em concreto 
Fck – 20Mpa M2 835,16 32,75 27.351,49 

Irmã Mariana Calçada em concreto 
Fck – 20Mpa M2 919,18 32,75 30.103,15 

Maria José Alves da 
Silva 

Calçada em concreto 
Fck – 20Mpa M2 773,47 32,75 25.331,14 

General Antonio 
Alves 

Calçada em concreto 
Fck – 20Mpa M2 741,30 32,75 24.277,58 

Projetada A Calçada em concreto 
Fck – 20Mpa M2 140,53 32,75 4.602,36 

São Sebastião Calçada em concreto 
Fck – 20Mpa M2 557,28 32,75 18.250,92 

Jornal o Norte Calçada em concreto 
Fck – 20Mpa M2 317,90 32,75 10.411,23 

Claudemir Leite Calçada em concreto 
Fck – 20Mpa M2 526,32 32,75 17.236,98 

Geraldo Lins Calçada em concreto 
Fck – 20Mpa M2 777,08 32,75 25.449,37 

Petrônio Alves Nilo Calçada em concreto 
Fck – 20Mpa M2 1.138,83 32,75 37.296,68 

Manoel A. de 
Oliveira 

Calçada em concreto 
Fck – 20Mpa M2 606,37 32,75 19.858,62 

Jornal Província Calçada em concreto 
Fck – 20Mpa M2 768,50 32,75 25.168,38 

Cleanto Leite Calçada em concreto 
Fck – 20Mpa M2 798,90 32,75 26.163,98 

Sandoval Alves Calçada em concreto 
Fck – 20Mpa M2 805,56 32,75 26.382,09 

João Duarte Calçada em concreto 
Fck – 20Mpa M2 809,84 32,75 26.522,26 

Dionízio Alves Calçada em concreto 
Fck – 20Mpa M2 784,08 32,75 25.678,62 

Projetada B Calçada em concreto 
Fck – 20Mpa M2 323,82 32,75 10.605,11 

Projetada C Calçada em concreto 
Fck – 20Mpa M2 151,23 32,75 4.952,78 

Projetada D Calçada em concreto 
Fck – 20Mpa M2 150,61 32,75 4.932,48 

Projetada E Calçada em concreto 
Fck – 20Mpa M2 102,60 32,75 3.360,15 

Marileide Farias Calçada em concreto 
Fck – 20Mpa M2 432,49 32,75 14.164,05 

Damião Calçada em concreto 
Fck – 20Mpa M2 915,35 32,75 29.977,71 

Nossa Senhora 
Aparecida 

Calçada em concreto 
Fck – 20Mpa M2 516,12 32,75 16.902,93 

Afrísio Barros Calçada em concreto 
Fck – 20Mpa M2 886,04 32,75 29.017,81 

Sebastião F. Santos Calçada em concreto 
Fck – 20Mpa M2 790,24 32,75 25.880,36 

Argemiro de 
Figueiredo 

Calçada em concreto 
Fck – 20Mpa M2 758,16 32,75 24.829,74 

Aércio Farias Calçada em concreto M2 786,21 32,75 25.748,38 



Rua Descrição Unid Quantidade Preço 
Unitário 

Valor 
Total 

Fck – 20Mpa 
Milton Veloso Calçada em concreto 

Fck – 20Mpa M2 1.228,30 32,75 40.226,83 

    TOTAL  714.641,40 
 
Cabe enfatizar que se trata de identificação da falha de projeto, sendo necessária a 
identificação das áreas de calçada existentes, conforme se observou na inspeção física 
realizadas nas ruas beneficiadas. A seguir, segue registros fotográficos realizados em ruas a 
serem beneficiadas com a construção de calçadas: 
 

  
Rua Josias Gomes Filho Rua Josias Gomes Filho 
 

  
Rua José Gomes dos Santos Rua José Gomes dos Santos 
 
 

  
Rua General Antonio Alves Rua General Antonio Alves 



 
 

  
Rua São Sebastião Rua São Sebastião 
 
 

  
Rua Projetada Rua Projetada 
 
 

  
Rua Manoel Alves de Oliveira Rua Manoel Alves de Oliveira 
 



  
Rua Sebastião Fetreira dos Santos Rua Sebastião Fetreira dos Santos 
 

  
Rua Cleanto Leite Rua Cleanto Leite 
 

  
Rua João Duarte Rua João Duarte 
 
 



  
Rua Dionísio Alves de Oliveira Rua Dionísio Alves de Oliveira 
 

  
Rua Milton Veloso Borges Rua Milton Veloso Borges 
 
Assim, o projeto não traz detalhes suficientes das áreas de calçadas, o que afronta o art. 6º, 
inciso IX, c/c o art. 7º, § 2º, inciso I, da Lei nº 8.666/93. 
 
Cumpre citar que o projeto trata como se houvesse calçadas apenas nas Ruas Cirilo Dias 
(213,29 m2), Jornal O Norte (127,16 m2), Petrônio Alves (42,18 m2), Jornal Província do 
Pará (28,46 m2), Projetada E (41,04 m2), e Afrísio Barros (354,42 m2), o que não condiz 
com a realidade, pois foi verificado que as outras ruas beneficiadas também possuem 
calçadas ao longo de sua extensão, o que não está detalhado em projeto.  
##/Fato## 

 
Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício GP nº. 156/2014, de 31/10/2014, a Prefeitura Municipal de Santa Rita 
apresentou os seguintes esclarecimentos quanto aos fatos apontados no Relatório Preliminar 
de Fiscalização, encaminhado por meio do Ofício nº. 27.788/2014/GAB/CGU-
Regional/PB/SE/CGU-PR: 
 
 

Segue documentação que se conseguiu reunir em tempo. Hábil. 
Requer que seja deferido um prazo mais razoável para que seja realizado 
levantamento minucioso sobre o requerido questionamento. 

 
  
 
 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 



Análise do Controle Interno 
 
Em sua manifestação, a Prefeitura Municipal de Santa Rita não apresentou qualquer 
elemento que elida os fatos apontados, motivo pelo qual se mantém na íntegra a constatação.  
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.2. Ausência de intimação da decisão de inabilitação de empresa. Ausência do 
envelope da proposta de preços da empresa inabilitada. 
 
Fato 
 
Trata-se da análise do Contrato de Repasse nº 1.003.093-41/2012, celebrado entre a União 
Federal, por meio do Ministério das Cidades e a Prefeitura Municipal de Santa Rita, no valor 
de R$ 5.153.600,00, sendo R$ 4.943.600,00 de recursos federais, e R$ 210.000,00, a título 
de contrapartida municipal, tendo como objeto a pavimentação e drenagem em diversas ruas 
naquele município. 
 
Para tanto, a Prefeitura Municipal de Santa Rita realizou a Concorrência Pública nº 61/2014.  
 
A Ata de “Credenciamento e Abertura dos Envelopes “Proposta”” apresenta o seguinte 
relato: 
 

Ato contínuo, após identificados os devidos representantes das Licitantes, 
foram abertos os envelopes de Habilitação Jurídica, os quais foram vistos, 
rubricados e analisados por todos Licitantes e pela Comissão Permanente de 
Licitação, a qual deu o seguinte parecer. 

 
 CNPJ EMPRESA ANÁLISE DE 

HABILITAÇÃO 
01 09.047.935/0001-06 A3T 

CONSTRUÇÃO E 
INCORPORAÇÃO 
LTDA 

A licitante deixou de 
cumprir em parte os 
requisitos exigidos no 
edital, disposto no 
item 8.2.1 “A” – 
Apresentar os 
documentos 
comprobatórios de 
seus administradores. 

02 00.338.885/0001-33 COSTAL 
CONSTRUTORA 
ALTA LTDA 

A licitante deixou de 
cumprir em parte os 
requisitos exigidos no 
edital, disposto nos 
itens: 
- 8.2.1 “A” 
- 8.2.2 “H” 
- 8.2.3 “B1” 
- 8.2.3 “D” 
- 8.2.3 “D5” 
- 8.2.3 “E” 
- 8.2.3 “F” 

 
 



Ato contínuo, foi aberta a palavra aos licitantes, para relato de intenção de 
manifestar atos de impugnações quanto ao feito, o qual não foi realizado por 
nenhum dos licitantes, desistindo expressamente do direito. 
Nada mais havendo a ser consignado, o Sr. Presidente mandou lavrar a 
presente Ata, as dez horas, a qual vai assinada pelo(s) licitante(s) presente(s) 
e demais membros da Comissão Permanente de Licitação. 

 
 
Considerando que não havia elementos no processo que atestassem o comparecimento de 
representante da empresa COSTAL na sessão e que esta não foi intimada da decisão de sua 
inabilitação, por meio da Solicitação de Fiscalização 201411274/002 - GMM Santa 
Rita/OBRAS, foi requerido à Prefeitura Municipal de Santa Rita o seguinte: 

 

a) Tendo em vista que a empresa COSTAL não foi intimada sobre a sua 
inabilitação, nos termos do art. 109, § 1º, da Lei nº 8.666/93, disponibilizar o 
envelope de proposta de preços da referida empresa; 

b) Apresentar justificativas sobre a decisão de inabilitação não ter sido 
publicada, até a presente data, considerando que a sessão ocorreu em 
04/08/2014. 
 

Não obstante o pedido, a Prefeitura Municipal de Santa Rita não apresentou resposta, o que 
contraria o art. 26 da Lei nº. 10.180/2011, e a cláusula Décima Quarta do Contrato de 
Repasse: 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA AUDITORIA 
14 – Os serviços de auditoria serão realizados pelos órgãos de controle 
interno e externo da União, sem elidir a competência dos órgãos de controle 
interno e externo do COMPROMISSÁRIO, em conformidade com o Capítulo 
VI do Decreto nº 93.872/86. 
14.1 – É livre o acesso de servidores do Sistema de Controle Interno ao qual 
esteja subordinado a COMPROMITENTE, a qualquer tempo, a todos os atos 
e fatos relacionados direta ou indiretamente com o instrumento pactuado, 
quando em missão de fiscalização ou auditoria. 

 
Cumpre transcrever as cláusulas editalícias que regem a situação ocorrida: 

 
11.9. Após o julgamento da habilitação, os envelopes "PROPOSTA DE 
PREÇOS" das licitantes inabilitadas permanecerão fechados e em poder da 
Comissão Permanente de Licitação, à disposição para retirada, depois de 
julgados seus recursos e impugnações. 

 
Ocorre que a empresa inabilitada sequer foi intimada da decisão, devendo o envelope de sua 
proposta de preços encontrar-se lacrado e anexo ao processo licitatório.  
 
Destarte, a situação constatada, haja vista que a empresa COSTAL não foi intimada da 
decisão de sua inabilitação, contraria o art. 109, § 1º da Lei nº 8.666/93. Além disso, o fato 
de o envelope da empresa COSTAL não estar anexo ao processo licitatório, contraria o art. 
43, inciso II da Lei nº 8.666/93, pois aquela, nos termos ora narrados, sequer foi intimada da 
decisão de sua inabilitação: 
  



Art. 43.  A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes 
procedimentos:  

II - devolução dos envelopes fechados aos concorrentes inabilitados, contendo 
as respectivas propostas, desde que não tenha havido recurso ou após sua 
denegação; 

 

Cumpre citar que o art. 48, § 3º da Lei nº 8.666/93 concede, no caso da inabilitação de todos 
os licitantes, a faculdade à Administração fixar o prazo de oito dias úteis para a apresentação 
de nova documentação suprindo as causas ensejadoras da inabilitação: 

§ 3º Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas 
forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo 
de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras 
propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso 
de convite, a redução deste prazo para três dias úteis. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício GP nº. 156/2014, de 31/10/2014, a Prefeitura Municipal de Santa Rita 
apresentou os seguintes esclarecimentos quanto aos fatos apontados no Relatório Preliminar 
de Fiscalização, encaminhado por meio do Ofício nº. 27.788/2014/GAB/CGU-
Regional/PB/SE/CGU-PR: 
 
 

Segue documentação que se conseguiu reunir em tempo. Hábil. 
Requer que seja deferido um prazo mais razoável para que seja realizado 
levantamento minucioso sobre o requerido questionamento. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Em sua manifestação, a Prefeitura Municipal de Santa Rita não apresentou qualquer 
elemento que elida os fatos apontados, motivo pelo qual se mantém na íntegra a constatação.  
  
##/AnaliseControleInterno## 

3. Conclusão 
 

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



Ordem de Serviço: 201411269 
Município/UF: Santa Rita/PB 
Órgão: MINISTERIO DAS CIDADES 
Instrumento de Transferência: Contrato de Repasse - 593861 
Unidade Examinada: PB GOV GABINETE DO GOVERNADOR  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 5.722.813,31 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 08/09/2014 a 10/10/2014 sobre a 
aplicação dos recursos do programa 0122 - Serviços Urbanos de Água e Esgoto / 006F - 
Apoio a Sistemas de Esgotamento Sanitário em Municípios de Regiões Metropolitanas, de 
Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico, Municípios com mais de 50 mil 
Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos com ma no município de Santa Rita/PB. 
 
A ação fiscalizada destina-se a Apoio a Estados, Distrito Federal e Municípios para a 
implantação, ampliação dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios com 
população total superior a 50 mil habitantes ou integrantes de Regiões Metropolitanas 
(RMs) ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento (RIDEs) ou de consórcios públicos 
com população total maior que 150 mil hab constituídos para a prestação do serviços 
proporcionando à população acesso aos serviços de coleta e tratamento de esgotos sanitários, 
visando seu bem-estar, a melhoria da saúde, o desenvolvimento econômico e a preservação 
da qualidade dos corpos d'água. As atividades contemplam as infraestruturas necessárias 
para construção de: redes coletoras e coletores tronco; interceptores e emissários; estações 
elevatória; ligações domiciliares e intradomiciliares; estações de tratamento de esgoto, kits 
sanitários (somente para população de baixa renda); soluções individuais (fossa séptica, 
ligações e kits sanitários) em áreas urbanizadas pouco adensadas e de baixa renda. Os 
empreendimentos também devem contemplar ações de educação ambiental e mobilização 
social.. 

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. - Falta de adoção de medidas efetivas para a regularização da  área destinada à 
construção da Estação Elevatória de Esgoto. 
 
Fato 
 
Por meio da Solicitação de Fiscalização nº 201411269, foram requeridos, entre outros, os 
documentos referentes à titularidade das áreas de intervenção, nos seguintes termos: 

cc) Documentação comprobatória da titularidade das áreas de intervenção e a planta de 
situação do empreendimento ou documento similar; 

Em atendimento ao requerido por esta CGU, foi encaminhado o Ofício nº 515/2014/PRE, 
contendo planilha assinada pela Gerente Executiva de Apoio Técnico da CAGEPA que 
detalha a situação das áreas, informando que a titularidade da área destinada à construção da 
Estação Elevatória de Esgoto encontra-se na seguinte situação: “Em processo de 
regularização”. Ressalte-se que não foram apresentados documentos que detalhem essa 
situação. 
  
##/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. Inobservância dos prazos para execução do objeto pactuado no Contrato de 
Repasse nº 224.976-27/2007. 
 
Fato 
 
Trata-se da análise do Contrato de Repasse nº 224.976-27/2007, celebrado entre a União 
Federal, por meio do Ministério das Cidades, e o Estado da Paraíba, tendo a Companhia de 
Abastecimento de Água e Esgoto da Paraíba – CAGEPA, como interveniente executora, no 
valor de R$ 5.722.813,31, visando a ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de 
Várzea Nova, município de Santa Rita/PB. 

Para execução do objeto, a CAGEPA realizou os seguintes procedimentos licitatórios: 

Modalidade Empresa 
Contratada 

CNPJ 
Contratada Valor Objeto 

Pregão Presencial 
nº 38/2011 

Saint-Gobain 
Canalização Ltda 

28.672.087/0075-
07 59.660,40 

Aquisição de 
tampões e tubos 
de ferro 

Asperbrás 
Nordeste Irrigação 
Ltda 

02.271.201/0001-
59 138.808,80 

Tubos PVC DN 
200 e Esgoto 
Primário DN 100 
mm 



Corr Plastik 
Industrial Ltda 

67.731.091/0001-
06 11.302,35 Conexões PVC 

Valloy Indústria e 
Comércio de 
Válvulas e Acess. 
Ltda 

00.324.942/0001-
25 10.582,39 

Ventosa Especial 
para Esgotos DN 
500 mm 

Tigre S/A – Tubos 
e Conexões 

09.123.654/0001-
87 1.489,94 Aquisição de 

Selim PVC 90º 
TOTAL 221.843,88  

Concorrência 
Pública nº 
16/2008 

AMAFI Com. E 
Const. Ltda 

02.899.027/0001-
93 17.624.317,28 (*) 

Implantação e 
Ampliação do 
Sistema de 
Esgotamento 
Sanitário nos 
municípios de 
Santa Rita e 
Bayeux 

Concorrência 
Pública 07/2012 

Senco Serv. 
Engen. E Const. 
Ltda 

70.104.302/0001-
95 4.503.886,99 

Ampliação do 
Sistema de 
Esgotamento 
Sanitário de 
Várzea Nova 

(*) Cabe esclarecer que a Concorrência nº 16/2008 abrangeu Sistemas de Esgotamentos Sanitários nos 
municípios de Bayeux e Santa Rita, entre eles, o Sistema de Esgotamento Sanitário de Várzea Nova e 
não foi objeto de análise desta CGU. 

Foram despendidos, até a presente data, na execução do Sistema de Esgotamento Sanitário 
de Várzea Nova, R$ 1.614.715,99, excetuando-se os valores referentes aos trabalhos sociais 
que não foram objeto de análise por esta Controladoria: 

 

Empresa Valor Pago Objeto 
Saint-Gobain Canalização Ltda 59.660,40 Aquisição de tampões e tubos de 

ferro 
Asperbrás Nordeste Irrigação 
Ltda 138.808,80 Tubos PVC DN 200 e Esgoto 

Primário DN 100 mm 
Corr Plastik Industrial Ltda 11.302,35 Conexões PVC 
Valloy Indústria e Comércio de 
Válvulas e Acess. Ltda 10.582,39 Ventosa Especial para Esgotos 

DN 500 mm 
Tigre S/A – Tubos e Conexões 1.489,94 Aquisição de Selim PVC 90º 

AMAFI Com. E Const. Ltda 222.263,60 

Implantação e Ampliação do 
Sistema de Esgotamento 
Sanitário nos municípios de 
Santa Rita e Bayeux 

Senco Serv. Engen. E Const. 
Ltda 1.170.608,51 

Ampliação do Sistema de 
Esgotamento Sanitário de 
Várzea Nova 

TOTAL 1.614.715,99  
 

Em inspeção física, constatou-se que as obras encontram-se paralisadas. Apesar disso, 
conforme apontamento específico deste Relatório, não foram disponibilizados pela 
CAGEPA os documentos de rescisão dos Contratos celebrados com as empresas AMAFI e 
SENCO. 



Apesar de o Contrato de Repasse ter sido celebrado em 14 de setembro de 2007, com prazo 
inicial de execução de 15 meses, ou seja, as obras inicialmente deveriam ter sido concluídas 
até 13 de dezembro de 2008, decorreram 85 meses, desde a celebração do Contrato de 
Repasse, não tendo sido concluída qualquer etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário de 
Várzea Nova. Cumpre informar que o termo final atualizado da vigência do Contrato de 
Repasse é 31/10/2015.  

Esta situação tem causado problemas para a comunidade, a qual vem convivendo com o 
esgoto sendo lançado diretamente nas ruas, conforme demonstram os registros fotográficos: 

  
Esgoto nas ruas de Várzea Nova Esgoto nas ruas de Várzea Nova 
 

  
Esgoto nas ruas de Várzea Nova Esgoto nas ruas de Várzea Nova 
 

Além disso, alguns serviços, a exemplo da reposição de pavimentos, não foram realizados 
pela empresa SENCO, o que também tem causado transtornos à comunidade: 



  
Rua 1º de Outubro Rua Dr. Raimundo Furtado 
 

A inobservância dos prazos para cumprimento do objeto pactuado contraria a cláusula 3.3, 
alínea “a”, do Contrato de Repasse: 

3.3. – Do Interveniente Executor 

a) executar os trabalhos necessários à consecução do objeto a que alude 
este Contrato de Repasse, observando os critérios de qualidade técnica, 
normas e procedimentos de preservação ambiental – municipal, estadual ou 
federal, conforme o caso, os prazos e os custos previstos. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio de documentos encaminhados por seu Assessor Jurídico, a Companhia de 
Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado da Paraíba – CAGEPA 
apresentou os seguintes esclarecimentos: 
 

Memorando nº 152/2014 
 

De: Gerência Executiva de Obras  
Para: Diretoria de Expansão 
Ref.: Processo 29120-14 - Resposta ao Relatório Preliminar de Fiscalização 
Esgotamento Sanitário - Santa Rita - CGU/Regional/PB. 
 
Sr. Diretor, 
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, como interveniente 
executora do Contrato de Repasse nº 224.976-27/2007, firmado entre a União 
Federal, por meio do Ministério das Cidades, e o Estado da Paraíba, vem através 
deste apresentar Justificativas, Esclarecimentos e Considerações para as conclusões 
preliminares acerca de falhas e/ou irregularidades apresentadas no Relatório 
Preliminar de Fiscalização - Esgotamento Sanitário - Santa Rita/PB emitido pela 
CGU-Regional/PB e encaminhado à CAGEPA através do Ofício nº 
27.824/2014/GAB/CGURegional/PB/SE/CGU-PR. 
1. Inobservância dos prazos para execução do objeto pactuado no Contrato de 
Repasse ns 224.976-27/2007: 



Para execução do objeto do Contrato de Repasse n? 224.976-27/2007, a CAGEPA 
realizou dois procedimentos licitatório para execução dos serviços (Concorrências 
16/2008 e 07/2012), além do Pregão Presencial nº 38/2011 para aquisição de 
materiais. 
Em relação ao Pregão Presencial nº 38/2011, todos os materiais foram fornecidos e 
aqueles ainda não utilizados se encontram armazenados na Estação de Tratamento 
de Água de Santa Rita, localizado no bairro do Alto das Populares, conforme 
determinou os contratos de fornecimento. 
Com relação ao Contrato nº 084/2008, celebrado entre a CAGEPA e a AMAFI 
Comercial e Construtora Ltda. para a execução de obras de esgotamento sanitário 
em Várzea Nova, Santa Rita - Centro, Santa Rita - Odilândia e Bayeux, foi assinado 
em 25/08/2008, no valor de R$ 3.432.011,65 e teve seu início em 19/12/2008, com 
término previsto para 13/03/2011, ocorrendo Termo de Distrato Amigável em 
03/08/2010 (cópia anexa), Até esta data foram executados 417,00 metros de rede 
coletora (5,56% do total) e 77 ligações domiciliares (7,19% do previsto), com valor 
acumulado e medido de R$ 222.263,57 (6,48% do valor contrato). 
Após o Distrato do Contrato nº 084/2008, a CAGEPA elaborou novo volume para 
licitação das unidades não executadas e encaminhou à Caixa Econômica Federal, e 
após a aprovação desta instituição bancária, realizou novo procedimento licitatório 
(Concorrência Pública nº 07/2012) para contratação de empresa para conclusão da 
obra de esgotamento sanitário de Várzea Nova, onde teve como vencedora a 
Construtora SENCO. Após isto, foi celebrado o Contrato nº 116/2012 que foi objeto 
de fiscalização da Controladoria Geral da União. 
O Contrato nº 116/2012 foi celebrado em 30/05/2012, com assinatura da Ordem de 
Serviço em 13/08/2012, com seu término previsto para 30/07/2013. Ocorre que até a 
data de finalização do Contrato, a Contratada só havia executado 60,00% da rede 
coletora e 37,60% das ligações domiciliares, caracterizando atraso de cronograma 
da obra, levando a CAGEPA a não renovação de prazo, o que levou a finalização do 
contrato por decurso de prazo. Desta maneira, foi aberto o Processo Administrativo 
n5 25.669-13 que tramitou em conjunto com o Processo Administrativo nº 24981-
13(referente ao Contrato nº 103/2012), com vistas a apurar as responsabilidades e 
aplicação de multas e penalidades previstas em contrato, que culminou com a 
suspensão da Contratada em licitar com esta edilidade, pelo período de 02 (dois) 
anos, conforme publicado no DOE em 29/08/2014 (cópia anexa). 
Após tais providências, mais uma vez a CAGEPA preparou novo volume com 
quantitativos e preço dos serviços e materiais necessários à conclusão da obra e 
encaminhou em 29/05/2014, através do Ofício nº 0702/2014/DEX, para a análise e 
aprovação pela Caixa Econômica Federal, mandatária da União neste Repasse, 
visando novo procedimento licitatório. 
Conforme visto, não resta dúvida que a CAGEPA tem adotado as devidas 
providências para o cumprimento dos prazos estabelecidos e conclusão da obra. 
Quanto aos itens 03 e 04 do Relatório Preliminar, segue em anexo o descritivo 
encaminhado pela Fiscalização da obra, o qual anexamos a este documento. 

 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Não obstante os argumentos apresentados pela CAGEPA, cumpre citar o seguinte: 



a) Apesar de o Contrato de Repasse ter sido pactuado em 14 de setembro de 2007, até a 
presente data, a área destinada à construção da Estação Elevatória de Esgoto ainda 
não está sob a titularidade do Governo do Estado/CAGEPA, o que demonstra a 
fragilidade no planejamento da execução das obras; 

b) Apesar de as duas empresas contratadas não terem cumprido os cronogramas 
pactuados, a CAGEPA não comprovou a aplicação de multas, tampouco a execução 
das garantias prestadas, o que também aponta para uma falha da Interveniente. 

Em face disso, mantém-se a constatação, pois se verifica falhas no gerenciamento técnico, 
financeiro e administrativo do Contrato de Repasse, por parte da CAGEPA, o que contribuiu 
para a inobservância dos prazos avençados.  
 
 
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.2. Utilização de modalidade pregão, na forma presencial, sem formalização das 
justificativas que inviabilizaram a adoção da forma eletrônica. 
 
Fato 
 
Trata-se da análise do processo licitatório Nº 0021843-11, na modalidade pregão presencial 
nº 38/2011, tendo como objeto, entre seus lotes, o nº 03, no valor de R$ 511.869,76, para 
aquisição de materiais e equipamentos para o Sistema de Esgotamento Sanitário em Várzea 
Nova, Santa Rita, conforme a seguir detalhado: 

 



 

Lote 03 do Pregão Presencial nº 38/2011 
 

A cláusula 3.3. Do Inverveniente Executor, item “f”, do Contrato de Repasse, prevê o 
seguinte: 

f) observar o disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações, na Lei nº 10.520/02, no Decreto nº 5.504/05 e na IN STN 01, de 
15 de janeiro de 1997 para a contratação de empresas para a execução do 
objeto deste Contrato de Repasse, bem como utilizar a modalidade de 
licitação Pregão para os casos de contratação de bens e serviços comuns, 
obedecendo o disposto nos incisos I a V do art. 1º da Portaria 
Interministerial (Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e 
Ministério da Fazenda) nº 217, de 31.07.06, a qual o contratado declara 
conhecer seu inteiro conteúdo. 

 
O Decreto nº 5.504/2005 estabelece a exigência de utilização do pregão, preferencialmente 
na forma eletrônica: 

Art. 1o  Os instrumentos de formalização, renovação ou aditamento de convênios, 
instrumentos congêneres ou de consórcios públicos que envolvam repasse voluntário de 



recursos públicos da União deverão conter cláusula que determine que as obras, compras, 
serviços e alienações a serem realizadas por entes públicos ou privados, com os recursos ou 
bens repassados voluntariamente pela União, sejam contratadas mediante processo de 
licitação pública, de acordo com o estabelecido na legislação federal pertinente. 

        § 1o  Nas licitações realizadas com a utilização de recursos repassados nos termos do 
caput, para aquisição de bens e serviços comuns, será obrigatório o emprego da modalidade 
pregão, nos termos da Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, e do regulamento previsto no 
Decreto no 5.450, de 31 de maio de 2005, sendo preferencial a utilização de sua forma 
eletrônica, de acordo com cronograma a ser definido em instrução complementar. 

        § 2o  A inviabilidade da utilização do pregão na forma eletrônica deverá ser 
devidamente justificada pelo dirigente ou autoridade competente.  

Em relação à previsão de utilização preferencial da forma eletrônica da modalidade pregão, 
observa-se que a legislação rege que a inviabilidade da utilização deverá ser justificada pelo 
dirigente ou autoridade competente, o que não ocorreu, pois não há, no processo ora 
analisado, documento que comprove a inviabilidade da adoção da forma eletrônica. 
 
Destarte, os fatos narrados afrontam o art. 1º, § 2º do Decreto nº. 5.504/2005, aplicável ao 
Contrato de Repasse ora analisado, conforme cláusula 3.3. Do Inverveniente Executor, item 
“f”. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio de documentos encaminhados por seu Assessor Jurídico, a Companhia de 
Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado da Paraíba – CAGEPA 
apresentou os seguintes esclarecimentos: 
 

Com relação ao item “02” do Relatório, é o único que guarda relação com este 
documento, cumpre-nos informar que a CAGEPA não operacionaliza a realização 
de PREGÃO na forma eletrônica, adotando-se, tão somente, a forma presencial. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A resposta apresentada pela CAGEPA corrobora o apontamento desta Controladoria, no 
sentido de a CAGEPA não adotar a forma eletrônica, o que contraria o art. 1º, § 2º do 
Decreto nº. 5.504/2005, aplicável ao Contrato de Repasse ora analisado, conforme cláusula 
3.3. Do Inverveniente Executor, item “f”. 
Em face disto, mantém-se na íntegra 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, conforme as constatações presentes neste Relatório que tratam da: 
 
- Inobservância dos prazos para execução do objeto pactuado no Contrato de Repasse nº 
224.976-27/2007;  
 
- Falta de adoção de medidas efetivas para a regularização da  área destinada à construção 
da Estação Elevatória de Esgoto; e  
 

http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_ato2004-2006/2005/Decreto/D5450.htm


- Utilização de modalidade pregão, na forma presencial, sem formalização das justificativas 
que inviabilizaram a adoção da forma eletrônica. 
 
 


