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Este Relatório trata dos resultados dos exames 
realizados sobre 7 Ações de Governo 
executadas no município de São José dos 
Pinhais/PR . 
 
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 09/09/2014 a 19/09/2014.  

Informações sobre indicadores 
socioeconômicos do município 
fiscalizado:  
 
 

Informações Socioeconômicas 
População: 264.210 
Índice de Pobreza: 38,48 
PIB per Capita: 38.154,90 
Eleitores: 143.945 
Área: 946 

 Fonte: Sítio do IBGE. 

 



Os exames foram realizados em estrita observância às normas de fiscalização aplicáveis ao 
Serviço Público Federal, tendo sido utilizadas, dentre outras, técnicas de inspeção física e 
registros fotográficos, análise documental, realização de entrevistas e aplicação de 
questionários.  

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

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

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO 

Educação Básica 1 7.178.952,28 

TOTALIZAÇÃO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 1 7.178.952,28 
MINISTÉRIO DA 
SAÚDE 

Aperfeiçoamento do Sistema 
Único de Saúde (SUS) 

1 2.600.000,00 

TOTALIZAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE 1 2.600.000,00 
MINISTÉRIO DAS 
CIDADES 

Drenagem Urbana e Controle de 
Erosão Marítima e Fluvial 

1 42.274.001,83 

Gestão de Riscos e Resposta a 
Desastres 

1 50.608.242,00 

Moradia Digna 1 9.087.110,53 
TOTALIZAÇÃO MINISTÉRIO DAS CIDADES 3 101.969.354,36 
MINISTERIO DO 
ESPORTE 

Esporte e Grandes Eventos 
Esportivos 

2 990.594,25 

TOTALIZAÇÃO MINISTÉRIO DO ESPORTE 2 990.594,25 
TOTALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 7 112.738.900,89 



 
Os executores dos recursos federais no âmbito municipal foram previamente informados 
sobre os fatos relatados, tendo se manifestado em 24/10/2014, 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 São José dos Pinhais/PR, 
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. 
 
Na Área de Educação foram identificadas falhas considerando a falta de funcionamento dos 
Centros Municipais de Educação Infantil, fazendo com que os objetivos do Programa, de 
ampliar a oferta de vagas para a educação infantil pública não fossem ainda atingidos, 
gerando um impacto social negativo para a sociedade. Embora os Centros Municipais de 
Educação Infantil Parque da Fonte e Parque São José estivessem concluídos, ainda não 
haviam entrado em funcionamento, apesar dos Termos de Recebimento Definitivo das obras 
terem sido assinados em julho de 2014. Também foi constatada a existência de cláusulas 
potencialmente restritivas de competitividade no Edital da Concorrência nº 12/2012, para a 
construção de Centros Municipais de Educação Infantil - CMEI. 
 
Na Área de Saúde constataram-se falhas relacionadas à entrega da UPA Afonso Pena que foi 
oficializada por meio do Termo de Recebimento definitivo da obra em 9 de abril de 2014 e, 
até então, seis meses depois, não foi posta em funcionamento. O gestor informou que está 
realizando os procedimentos licitatórios para aquisição de mobiliário, equipamentos, 
insumos, recursos humanos, etc. e também convocando concursados para atuar na UPA, 
contudo, não apresentou manifestação sobre os motivos que o levaram a tomar providências 
somente agora, seis meses após a conclusão da UPA. Tal situação vem causando inquietação 
na população que necessita dos serviços de saúde, o que tem, inclusive, motivado 
reclamações veiculadas nos meios de comunicação local. 
 
Na Área de Obras do Ministério das Cidades destaca-se o Superfaturamento na execução 
contratual da Etapa 1 e da Etapa 2 da obra do Rio Ressaca decorrente da composição de BDI 
com alíquotas de tributos contrárias às determinações do TCU. Verificou-se, também, 
sobrepreço no item “Produção, transporte e lançamento das peças de concreto pré-moldado 
para corpos e alas”, que se constitui no serviço mais relevante da obra do Rio Ressaca. 
Salienta-se, ainda, a existência de cláusulas restritivas de competição na Concorrência 
15/2012, tais como: vedação à participação de consórcios sem justificativas; exigência 
cumulativa de garantias e capital social ou patrimônio líquido mínimo; previsão de multa de 
20% para o proponente que retirar sua proposta e que deixar de firmar o Instrumento 
Contratual; comprovação de capacidade técnico-operacional em percentuais que 
representam 70% do quantitativo da obra. Observou-se, ainda, Atraso na execução do objeto 
do Termo de Compromisso nº 0351053-51/2011/Ministério das Cidades/CAIXA em 
decorrência de demora no cumprimento de cláusulas suspensivas do Termo de 



Compromisso e Superfaturamento na execução do Lote 1 (Moradias Holtmann) e Lote 3 
(Moradias Parque São José) da Concorrência 07/2011 em decorrência da utilização de 
alíquota de ISS no BDI em percentual superior ao efetivamente praticado no município. 
 
Vale ressaltar que, apesar desta 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: 201411271 
Município/UF: São José dos Pinhais/PR 
Órgão: MINISTERIO DA EDUCACAO 
Instrumento de Transferência: Não se Aplica  
Unidade Examinada: SAO JOSE DOS PINHAIS PREF GAB DO PREFEITO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 7.178.952,28 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 09/09/2014 a 19/09/2014 sobre a 
aplicação dos recursos do programa 2030 - Educação Básica / 12KU - Implantação de 
Escolas para Educação Infantil no município de São José dos Pinhais/PR. 
 

A ação fiscalizada destina-se a contribuir para o desenvolvimento e a universalização do 
ensino básico mediante aporte de recursos destinados à implementação de projetos 
caracterizados por ações que visem priorizar a ampliação do atendimento, bem como a 
melhoria e a qualidade da aprendizagem nas escolas públicas. 

2. Resultados dos Exames 
 
Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito de tomada de 
providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela forma de 
monitoramento a ser realizada por esta Controladoria. 

2.1 Parte 1 
 
Nesta parte serão apresentadas as situações evidenciadas que demandarão a adoção de 
medidas preventivas e corretivas por parte dos gestores federais, visando à melhoria da 
execução dos Programas de Governo ou à instauração da competente tomada de contas 
especiais, as quais serão monitoradas pela Controladoria-Geral da União. 

2.1.1. Da execução físico-financeira do Termo de Compromisso nº 00382/2011, para a 
construção de Centros Municipais de Educação Infantil. 
 
Fato 
 

Em 07 de abril de 2011, foi celebrado o Termo de Compromisso nº 00382/2011 entre o 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e o Município de São José dos 
Pinhais/PR, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento– PAC 2, visando à 
construção de três unidades de educação infantil do tipo B, no valor de R$ 3.989.216,79, 
correspondendo ao custo unitário de R$ 1.329.738,93.  
A vigência do Termo de Compromisso correspondia ao prazo de 540 dias a partir da data da 
publicação do extrato no Diário Oficial da União, que ocorreu em 14 de julho de 2011.  
Em 13 de abril de 2012, houve a emissão do Edital de Concorrência Pública nº 12/2012, tipo 
menor preço por lote, para a contratação de empresas para a construção dos Centros 



Municipais de Educação Infantil Parque da Fonte, Parque São José e Santos Dumont, nos 
valores estimados de (já inclusa a contrapartida da Prefeitura):  
- R$ 2.164.432,97 (CMEI Parque da Fonte); 
- R$ 2.435.161,20 (CMEI Parque São José); e  
- R$ 2.470.551,53 (CMEI Santos Dumont). 
Em 23 de maio de 2012, foi realizada a sessão de recebimento, abertura, julgamento e 
classificação das propostas. Houve a participação de seis empresas, das quais cinco foram 
habilitadas. As propostas vencedoras foram nos seguintes valores: 
- R$ 2.109.260,73 (CMEI Parque da Fonte) - ODB Construções Ltda; 
- R$ 2.410.857,38 (CMEI Parque São José) - ): Servelo Construtora e Incorporadora Ltda; e  
- R$ 2.370.361,34 (CMEI Santos Dumont) - Macen Construtora e Incorporadora Ltda. 
 
A execução das obras está concluída. Entretanto, o CMEI Parque da Fonte e o CMEI São 
José ainda não estavam em funcionamento no momento da inspeção física realizada pela 
equipe da CGU, no dia 12 de setembro de 2014. 
Ressalta-se que um dos critérios para inclusão dos CMEIs na amostra foram as informações 
obtidas quanto ao não funcionamento das mesmas.  
A seguir, apresenta-se registro fotográfico dos CMEI Parque da Fonte e São José: 

Fotos CMEI Parque São José 
 

  

Pátio de entrada Pátio interno 

 

  

Pátio interno vista pelos fundos Anfiteatro 

 



  

Fundos das salas de aula com caixa d’água ao 
fundo 

Muro 

 

  

Despensa Cozinha 

 
Fotos CMEI Parque da Fonte 

 

  

Pátio de entrada Pátio interno 

 



  

Vista do fundo do pátio interno Área de recreação 

 

  

Área dos fundos das salas de aula Área dos fundos das salas de aula com o detalhe da 
caixa d’água 

 

  

Despensa Cozinha 

 

  
##/Fato## 

2.1.2. Atraso no atingimento dos objetivos do Programa Proinfância, em relação às 
obras dos CMEI Parque da Fonte e Parque São José em decorrência da falta de 
execução tempestiva de ações complementares. 
 
Fato 
 



Por meio de inspeção física das obras referentes aos CMEI Parque da Fonte e Parque São 
José, foi constatado que estas se encontravam concluídas. 

As obras foram realizadas pelas empresas ODB Construções Ltda. (CMEI Parque da Fonte – 
Lote 01), no valor de R$ 2.273.571,12 (valor inicial somado ao valor do Termo Aditivo nº 
184/2013); e Servelo Construtora e Incorporadora Ltda. (CMEI Parque São José – Lote 02), 
no valor de R$ 2.485.167,49 (valor inicial somado ao valor do Termo Aditivo nº 186/2013). 

Embora os Centros Municipais de Educação Infantil Parque da Fonte e Parque São José 
estivessem concluídos, ainda não haviam entrado em funcionamento até o momento da 
inspeção física realizada pela equipe da CGU, que ocorreu no dia 12 de setembro de 2014, 
apesar dos Termos de Recebimento Definitivo das obras terem sido assinados em julho de 
2014.  

A justificativa para o não funcionamento dos CMEI, segundo os engenheiros responsáveis 
pela obra no momento da inspeção física, seria a falta de mobiliário e equipamentos, que 
estariam, portanto, em fase de aquisição, e, ainda, a falta de pessoal capacitado para 
contratação.  No entanto, foram identificadas as seguintes liberações de recursos pelo Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE ao Município de São José dos Pinhais: 

- Termos de Compromisso, no âmbito do Plano de Ação Articulada: 
Exercício Documento SIMEC Termo de compromisso - PAR Recursos Objeto 

2013 30013 201300426 567.496,55 Mobiliário e Equipamentos 
2014 29646 201401455 83.028,56 Mobiliário e Equipamentos 

- Manutenção Educação Infantil Transferência Direta – Programa Apoio a Creches: 
Data Ordem Bancária Valor Banco/Agência/Conta Corrente 

08/02/2013 450003 183.983,40 001/0982/71360-0 
01/11/2013 450131 949.200,74 001/0982/71360-0 

Total 1.133.184,14 - 

Nota-se a liberação de recursos, desde 2013, para a aquisição de mobiliários e equipamentos, 
motivos alegados pela Prefeitura para os CMEI não estarem em funcionamento. 

Por meio do Memorando nº 607/2014, de 25 de setembro de 2014, a Secretaria Municipal de 
Educação de São José dos Pinhais informou: 

a) Em relação aos recursos originários do Termo de Compromisso – PAR nº 201300426, no 
valor de R$ 567.496,55, liberados em 15 de julho de 2013, cujo objeto consistia na aquisição 
de mobiliários e equipamentos, tais recursos contemplavam os CMEI Parque da Fonte e 
Parque São José, entre outros; 

b) No tocante aos recursos destinados à Manutenção da Educação Infantil Transferência 
Direta – Programa Apoio a Creches, a Prefeitura informou que os recursos liberados por 
meio da Ordem Bancária 450131, de 01 de novembro de 2013, no valor de R$ 949.200,74, 
eram destinados à folha de pagamentos de servidores da Educação (conforme Resolução 
FNDE nº 15/2013 – art. 2º e LDB 9394/96 – art. 70), e que ainda não haviam sido utilizados; 

Em virtude dos CMEI não estarem em funcionamento, foram solicitados esclarecimentos à 
Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, que se manifestou por meio do Memorando nº 
614/2014, no sentido de que ainda não haviam recebido os brinquedos comprados com os 
recursos do FNDE e que estavam aguardando o resultado do Processo Administrativo nº 
263/2014, para a compra de brinquedos pela Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, 
que se encontrava com recursos interpostos pelas empresas participantes do processo 
licitatório, os quais estão sob análise da administração. A Prefeitura informou, ainda, que os 



móveis e demais equipamentos adquiridos com recursos do Governo Federal para os 
referidos CMEI haviam sido recebidos e estavam no depósito da Secretaria de Educação.  

Considerando a falta de funcionamento dos Centros Municipais de Educação Infantil, os 
objetivos do Programa, de ampliar a oferta de vagas para a educação infantil pública não 
foram ainda atingidos, gerando um impacto social negativo para a sociedade. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 643/2014, de 24 de outubro de 2014, a Prefeitura Municipal de São 
José dos Pinhais/PR apresentou a seguinte manifestação:  
“Em relação ao apontamento acima elencado, conforme informações prestadas pela 
Secretaria Municipal de Educação, a mesma organizou-se de tal modo a dar início ao 
funcionamento dos CMEIs, mesmo antes ao efetivo recebimento definitivo das obras, com 
adoção das seguintes ações:  

- Chamamento e nomeação de novos servidores estatutários de carreira, nos cargos 
de Professor e Educadores Sociais;  
- Escolha de Direções para as unidades;  
- Verificação e quantificação em relação ao fornecimento de merenda escolar;  
- Aquisição de móveis e demais equipamentos de mobília;  
- Apuração e relacionamento de todas as crianças a serem chamadas para 
ocuparem as vagas nos CMEI's.  

 
No entanto, por razões de atraso no processo de aquisição de material pedagógico, os quais 
consubstanciam-se em brinquedos didáticos, não foi dado inicio das atividades nos 
referidos CMEIs. 
 
Contudo, deve-se salientar que tais atrasos deram-se em virtude de impugnações no curso 
do Processo Licitatório para a aquisição de tais bens - Processo Administrativo n° 
263/2014, em fase final para a contratação e homologação do certame. 
 
De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, o brinquedo 
constitui a principal ferramenta de aprendizagem para as crianças pequenas, sendo 
imprescindível a oferta permanente de atividades diversificadas, oportunizando, durante a 
construção do saber, diariamente, diferentes atividades tais como: desenhar, modelar, 
utilizar, jogos de regras e brinquedos que desenvolvam as capacidades e a autonomia dos 
infantes. 
 
Tais condições são criadas com o fito de que as crianças venham a se conhecer entre si, 
descobrirem e estabelecerem significados de ideais, costumes e papel social. 
 
Outrossim, foi informado pela Secretaria Municipal de Educação que as atividades junto 
aos CMEIs Parque da Fonte e Parque São José iniciarão, mais tardar no mês de fevereiro 
de 2015.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A manifestação da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais explicou, mas não 
justificou o atraso na entrega dos CMEIs à comunidade. Com a previsão de funcionamento 
dos CMEIs até fevereiro do próximo ano vislumbra-se um interstício de 8 meses entre a 



entrega definitiva da obra e o seu efetivo funcionamento. Motivo pelo qual a constatação é 
mantida. 
Acrescenta-se que, conforme manual orientativo constante do módulo “E.I. Manutenção” do 
sistema SIMEC, a solicitação de recursos para a manutenção de novas matrículas nas 
unidades de educação infantil construídas com recursos de programas federais que estejam 
em funcionamento, e que ainda não tenham sido contempladas com recursos do FUNDEB 
poderá ser realizada “desde que o estabelecimento esteja em plena atividade com as 
crianças e possua o código do INEP”.   
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: O FNDE deve averiguar os problemas ocorridos que impediram o início 
do funcionamento das escolas, bem como as pendências ainda existentes para que as 
unidades estejam aptas para receber recursos federais destinados à sua manutenção, e emitir 
orientação ao gestor municipal quanto às medidas a serem adotadas com vistas a garantir o 
início do atendimento às crianças da comunidade. 
 
 
2.1.3. Falhas na execução dos serviços. 
 
Fato 
 
De acordo com o art. 73, I, “a” e “b”, da Lei nº 8.666/1993, em se tratando de obras e 
serviços, o objeto do contrato será recebido assim que finalizada a sua execução, 
primeiramente de forma provisória e, posteriormente, de forma definitiva, após a execução 
dos exames e verificações necessárias que atestem a qualidade de execução da obra. 
Conforme os documentos constantes do Processo Administrativo 019/2012, a Prefeitura 
Municipal de São José dos Pinhais recebeu definitivamente, por meio do Termo 
Circunstanciado nº 112/2014, em 16/07/2014, a obra Construção do Centro Municipal de 
Educação Infantil Parque da Fonte - CMEI, localizado à Rua Octavio Cim, 460, Bairro 
Afonso Pena. A obra de Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Parque São 
José, localizada à Avenida Heitor Moro, nº 229, Parque São José, foi recebida 
definitivamente pelo Termo Circunstanciado 058/2014, cuja data não foi confirmada pela 
prefeitura. 
A equipe técnica da CGU esteve em visita de inspeção à obra em questão, no dia 
12/09/2014, e pode constatar a execução dos objetos dos Contratos nº 160/2012 – CMEI 
Parque da Fonte, pela empresa ODB Construções Ltda., e nº 161/2012 – CMEI Parque São 
José, pela empresa SERVELO Construtora e Incorporadora Ltda. Segue registro fotográfico: 
 

  
Foto 01 - Fachada - CMEI Parque São José Foto 02 - Fachada - CMEI Parque São José 



  
Foto 03 - Detalhe Acabamento - CMEI Parque São 

José 
Foto 04 - Detalhe Largura Corredor  estreitado- 

CMEI Parque São José 

  
Foto 05 – Detalhe Estrutura Cobertura – 

descolamento na junção estrutural da estrutura 
provocou a soltura de pastilhas- CMEI Parque São 

José 

Foto 06 - Área Externa e Estrutura Cobertura - 
CMEI Parque São José 

 

 

Foto 07 - Quadro Elétrico - CMEI Parque São José Foto 08 – Fechamento Estrutura sem Vidro - CMEI 
Parque São José 

 

 



  
Foto 01 - Fachada - CMEI Parque da Fonte Foto 02 - Fachada - CMEI Parque da Fonte. 

  
Foto 03 - Acabamento - CMEI Parque da Fonte. Foto 04 - Banheiros - CMEI Parque da Fonte. 

  
Foto 05 - Quadro Elétrico - CMEI Parque da Fonte. Foto 06 - Estrutura Cobertura área Externa- CMEI 

Parque da Fonte. 

  
Foto 07 - Área Externa - CMEI Parque da Fonte. Foto 08 - Caixa D’água - CMEI Parque da Fonte. 

 



 
A equipe da CGU, que realizou a avaliação da qualidade técnica da execução da obra, 
identificou alguns vícios construtivos ou defeitos, especialmente, no CMEI Parque São José. 
Verificou-se que alguns pontos de acabamento da construção não foram bem executados, 
conforme registro fotográfico anterior: 
 
 - Foto 03 - Detalhe Acabamento - CMEI São José – foi efetuado um recorte irregular na 
barra de proteção de madeira; 
-  Foto 04 - o corredor que dá acesso ao almoxarifado e banheiros da administração possui 
apenas 70 cm de largura, dificultando a passagem de uma cadeira para portadores de 
necessidades especiais, em desatendimento à norma de portabilidade e projeto de 
arquitetura;  
- Foto 05 -  o encontro de vigas na estrutura da cobertura da área externa que apresenta 
ausência de revestimento cerâmico;  
- Foto 08 - fechamento da estrutura da cobertura da área externa, na parte dos fundos, que 
está sem vidro, diferentemente dos demais fechamentos deste CMEI e do Parque da Fonte.  

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 643/2014, de 24 de outubro de 2014, a Prefeitura Municipal de São 
José dos Pinhais/PR apresentou a seguinte manifestação: 
 
“No que se refere ao recebimento da Obra dos CMEIs Parque da Fonte, através do Termo 
Circunstanciado n° 112/2014, e o CMEI Parque São José, Termo Circunstanciado n° 
058/2014, após esclarecimentos tecidos pela Secretaria Municipal de Viação e Obras 
Públicas informamos que: 
 
Os pontos de acabamento relativos à construção do CMEI Parque São José, os quais foram 
apontados como não sendo bem executados, são decorrentes da aplicação de mão de obra e 
dos métodos construtivos regionais disponíveis, ante a grande diversidade de materiais e 
procedimentos técnicos necessários para a aplicação, fixação e acabamentos dos mesmos, 
de maneira a prestar atendimento as especificações, descrições, dimensões e detalhamentos 
dos Projetos estabelecidos para a obra. 
 
Mais especificamente em relação ao ponto de acabamento visto na Foto 03 - CMEI Parque 
São José, verificando em sede de fiscalização por este Município do andamento da Obra, 
devendo a execução e aplicação dos materiais seguir conforme especificação nos Projetos, 
requerendo a total compatibilização entre as fases de execução da obra e os específicos 
Projetos, houve a notificação da empresa contratada através da Notificação Extrajudicial 
n° 037/2014 - de 07 de Maio de 2014, em anexo, a qual em seu item B, número 29, faz a 
solicitação de regularização dos serviços relativos ao acabamento, conforme consta do 
presente apontamento.  
 
Em relação ao apontamento referente ã largura do corredor de circulação e acesso ao 
Almoxarifado e Sanitários do Bloco de Administração apontada na Foto O4 - Detalhe 
largura/Corredor, pode-se verificar que a execução da obra deu~se em conformidade com o 
Projeto Arquitetônico Padrão do FNDE, o qual foi adotado pela Secretaria Municipal de 
Educação à época, não existindo qualquer modificação ou alteração das dimensões ou 



disposições daquelas apresentadas no Projeto Padrão - Prancha O2/12 - Planta Baixa, a 
qual segue em anexo.  
 
No que se refere ao apontamento em relação a Foto 05 - Detalhe Estrutura Coberta, quanto 
a possível ausência de revestimento com pastilhas cerâmicas no encontro das vigas da 
superestrutura da cobertura do Bloco da Administração com o Pátio Coberto, a mesma é 
decorrente do desprendimento de peças pela formação de uma junta de separação das duas 
vigas, decorrente da dilatação térmica dos materiais, ocasionando o desprendimento e/ou 
destacamento de peças frente às pequenas dimensões e área de contato para assentamento.  
 
Do mesmo modo, por ocasião de fiscalização deste Município, a empresa contratada foi 
notificada através da Notificação Extrajudicial n° 037/2014 - de O7 de Maio de 2014, em 
anexo, a qual em seu item B, número 49, faz a solicitação de regularização dos serviços 
relativos ao revestimento, conforme consta do presente apontamento.  
 
Outrossim, em relação ao apontamento contido no item mencionado na Foto 08 - 
Fechamento Estrutura sem Vidro, no CMEI Parque São José, o mesmo não foi realizado 
por conta que tais serviços não estavam contemplados na Planilha Contratual. Contudo, a 
fim de manter um padrão construtivo das obras relativas aos CMEI's, esta municipalidade 
irá contratar a prestação de tais serviços.  
 
Ao passo que, em relação ao apontamento em que houve o fechamento de estrutura do Pátio 
Coberto do CMEI Parque da Fonte, a mesma foi executada por conta da existência de 
Termo Aditivo ao Contrato originalmente celebrado.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A manifestação apresentada pelo gestor é no sentido de justificar os defeitos encontrados na 
obra, por ocasião da vistoria realizada pela CGU. O Gestor reconheceu que algumas 
medidas devem ser adotadas para regularização dos fatos apontados, inclusive demonstrando 
que houve notificações extrajudiciais à empresa responsável pela realização da obra à época 
para que a mesma corrigisse os mesmos problemas apontados pela CGU. No entanto, não 
demonstrou qual a forma encontrada para a solução do problema; qual seja: as medidas 
efetivas a serem adotadas para a colocação da referida creche dentro dos padrões aceitos 
pelo FNDE. Desta forma, a constatação fica mantida.   
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: O FNDE deve exigir justificativa do ente federado quanto ao fatos 
apontados e emitir parecer conclusivo quanto à adequabilidade dos 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. 
 
 
2.2 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. Existência de cláusulas potencialmente restritivas de competitividade no Edital 
da Concorrência nº 12/2012, para a construção de Centros Municipais de Educação 
Infantil - CMEI. 
 
Fato 
 

Para a contratação de empresas para a construção dos Centros Municipais de Educação 
Infantil Parque da Fonte, Parque São José e Santos Dumont, foi emitido o Edital de 
Concorrência Pública nº 12/2012. 

Na análise do Edital da Concorrência Pública nº 12/2012, foi constatada a existência de 
cláusulas que podem ter concorrido para eventual restrição ao caráter competitivo, com 
exigências contrárias ao entendimento do Tribunal de Contas da União: 

- Item 2.1 do Edital: a vedação à participação de empresas em consórcio, sem a devida 
motivação. Por meio do Acórdão nº 1.102/2009-1ª Câmara, o Tribunal de Contas da União 
determinou à unidade auditada que “1.5.1.1. se abstenha de vedar, sem justificativa 
razoável, a participação de empresas em consórcio, de modo a restringir a competitividade 
do certame, contrariando o art. 3º da Lei nº 8.666/1993”; 

- Itens 3.5.2 “a” e “d”: exigência cumulativa de garantia da proposta e capital social ou 
patrimônio líquido, como forma de comprovação de qualificação econômico-financeira. Por 
meio do Acordão nº 170/2007 - Plenário, o Tribunal de Contas da União considerou que 
essa exigência contraria a Lei nº 8.666/93, conforme segue: “Quanto à exigência cumulativa 
de capital social mínimo e da garantia de participação, verifica-se afronta ao § 2º do art. 31 
da Lei n° 8.666/93, bem como ao entendimento dessa Corte, proferido nos Acórdãos 
1898/2006 - Plenário e 808/2003 – Plenário”; 

- Item 12.7: Exigência indevida de multa de 20% sobre o preço total de sua proposta, de 
proponente que retirar sua proposta ou que deixar de firmar o Instrumento Contratual. Se a 
participação no certame é condicionada à apresentação de cópia do comprovante de 
recolhimento da Caução de Garantia de Proposta, de 1% do valor estimado para o contrato, a 
previsão de multa de 20% é desnecessária, podendo afastar possíveis participantes do 
certame, restringindo desta forma o caráter competitivo. Ressalte-se que o artigo 3º, § 1º, 
inciso I, da Lei 8.666/93 dispõe: 

“§ 1º É vedado aos agentes públicos: 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que 
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de 
sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da 
naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância 
impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos 
§§ 5º a 12 deste artigo e no art. 3º da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991;” (Redação 
dada pela Lei nº 12.349, de 2010). 



  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 643/2014, de 24 de outubro de 2014, a Prefeitura Municipal de São 
José dos Pinhais/PR apresentou a seguinte manifestação:  
Com relação ã vedação de participação de empresas em consórcio, sem a devida 
motivação, resta esclarecer que conforme o disposto no artigo 33 da Lei 8666/93, a regra é 
a não participação de consórcio, sendo uma forma de exceção tal possibilidade, posto que 
se encontra no campo da discricionariedade da Administração Pública. Deste modo, já 
decidiu o TCU no acórdão 2.813/2004 - Primeira Câmara, sendo favorável a não permissão 
de participação de consórcio em edital de contratação.  
 
Nesse sentido, merece destaque o posicionamento de Jessé Torres Pereira Junior, o qual, 
fazendo menção ao entendimento do Tribunal de Contas da União sobre a matéria, assim se 
manifesta:  
 

"(...) Averbe-se a orientação do Tribunal de Contas da União:  
Ademais, a participação de consórcios em torneios licitatórios não garante 
aumento de competitividade, consoante arestos do relatório e voto que 
impulsionaram o Acórdão n° 2.813/2014 - 1ª Câmara, que reproduzo: “O 
art. 33 da Lei de Licitações expressamente atribui à Administração a 
prerrogativas de admitir a participação de consórcios. Está, portanto, no 
âmbito da discricionariedade da Administração. Isto porque a formação de 
consórcios tanto pode se prestar para fomentar a concorrência (consórcios 
de empresas menores que, de outra forma, não participariam do certame), 
quanto cerceá-la (associação de empresas que, em caso contrário, 
concorreriam entre si) (...) vemos que é praticamente comum a não 
aceitação de consórcios (...)” (Comentários à Lei de Licitações e 
Contratações da Administração Pública. 7ª edição. Ed. Renovar. 2007. 
Páginas 442 a 443) 

 
No que se refere à exigência cumulativa de garantia da proposta e capital social e 
patrimônio liquido, como forma de comprovação de qualificação econômico-financeira, 
destaca-se que, a cumulação de tais exigências encontra-se no poder discricionário do 
administrador e, neste sentido, inclusive, dispõe a Súmula 27 do TCE-SP - “Em 
procedimento licitatório, a cumulação das exigências de caução de participação e de 
capital social mínimo insere-se no poder discricionário do administrador respeitado os 
limites previstos na lei de regência." No presente caso, os limites foram respeitados, não 
havendo prejuízo a ampla concorrência e participação dos interessados. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Quanto à vedação a participação de consórcios sem a devida motivação, em situações 
similares, o Tribunal de Contas da União tem orientado que, caso seja feita a opção por não 
permitir, no edital do certame, a participação de empresas na forma de consórcios, 
considerando a faculdade constante do art. 33, caput, da Lei nº 8.666/1993, justifique 
formalmente tal escolha no respectivo processo administrativo da licitação. 



A simultaneidade de exigência de requisitos de capital social mínimo e de garantia para a 
comprovação da qualificação econômico-financeira não se coaduna com a lei e caracteriza 
restrição ao caráter competitivo, situação em que tem levado o Tribunal de Contas da União 
a determinar às Unidades que não as exijam simultaneamente.  

Cabe destacar que o TCU firmou entendimento por meio da Súmula nº 275 que "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". 

Dessa forma, a exigência cumulativa de capital social ou patrimônio líquido mínimo 
juntamente com a garantia prevista no §1º do art. 56 da Lei 8.666/1993 configura ato 
irregular, por ser contrário aos dispositivos legais vigentes. 

A Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais não se manifestou quanto à inserção 
indevida no edital de multa de 20% sobre o preço total da proposta das empresas licitantes. 

Diante das considerações, a constatação é mantida. 

  
##/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: 201411180 
Município/UF: São José dos Pinhais/PR 
Órgão: MINISTERIO DA SAUDE 
Instrumento de Transferência: Fundo a Fundo ou Concessão  
Unidade Examinada: SAO JOSE DOS PINHAIS PREF GAB DO PREFEITO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 2.600.000,00 
Prejuízo: R$ 155.058,50 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 09/09/2014 a 19/09/2014 sobre a 
aplicação dos recursos do programa 2015 - Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde 
(SUS) / 12L4 - Implantação, Construção e Ampliação de Unidades de Pronto Atendimento 
- UPA no município de São José dos Pinhais/PR. 
 
A ação fiscalizada destina-se a construção ou ampliação de Unidades de Pronto 
Atendimento (UPA), estabelecimentos de saúde de complexidade intermediária, tendo como 
função principal reduzir as filas nos prontos-socorros dos hospitais, prestando atendimento 
resolutivo para casos clínicos agudos e primeiro atendimento aos casos de natureza cirúrgica 
ou de trauma, estabilizando os pacientes e definindo a necessidade de encaminhamento ao 
hospital. Essas unidades atendem a casos de saúde que exijam atenção médica intermediária 
como problemas de pressão, febre alta, fraturas, cortes e infartos, evitando que estes 
pacientes sejam sempre encaminhados aos prontos-socorros dos hospitais. 

As UPAs funcionam sete dias por semana, 24 horas por dia. Sua estrutura conta com 
equipamentos de raio-X, eletrocardiografia, laboratório de exames e leitos de observação, e 
soluciona em média 97% dos casos. Ao chegar a uma UPA, o paciente é assistido e pode ser 
tratado na própria unidade ou, conforme o caso, encaminhado a um hospital ou para a 
atenção básica. 

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. Unidade de Pronto Atendimento (UPA24H) Afonso Pena do município de São 
José de Pinhais. 
 
Fato 



 
Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) Afonso Pena  

Durante o período compreendido entre os dias 9 a 19 de setembro de 2014 foi realizada 
fiscalização na Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) Afonso Pena, localizada no 
município paranaense de São José dos Pinhais habilitada pelo Ministério da Saúde por meio 
da Portaria nº 2.756, de 11 de novembro de 2009 como sendo UPA de Porte tipo III. 

A análise efetuada limitou-se à identificação de divergências entre o pagamento dos serviços 
contratados e o efetivamente executado na obra; regularidade dos pagamentos contratuais e 
do processo licitatório, bem como à verificação do histórico da obra para fins de apuração 
dos motivos pelos quais a UPA ainda não estar em funcionamento apesar de estar concluída 
desde abril de 2014. 

Em relação ao processo licitatório não foram evidenciadas impropriedades que 
caracterizassem o cerceamento à competição ou violações as normas legais vigentes 
relativas a licitações do poder público. Em relação às divergências de pagamento dos 
serviços executados os mesmos são tratados em item específico deste relatório. 

Aqui se faz análise do histórico da obra para elucidar os fatos que a levaram a sua não 
entrega no prazo previsto.  

Para tal fim foi analisado o processo administrativo nº 821/11- DECOL referente à 
Concorrência Pública nº 036/2011 para a construção da Unidade de Pronto Atendimento – 
UPA 24h do município de São José dos Pinhais/PR, com área prevista de 3.093,78 m² ao 
valor máximo de R$ 6.857.680,39. 

A citada concorrência teve abertura de propostas no dia 13 de dezembro de 2011, sendo 
vencedora do certame a empresa Sial Construções Civis Ltda – CNPJ nº 80.359.771/0001-
09, no caso a única licitante a apresentar proposta. 

Em 27 de dezembro de 2011 foi firmado o contrato nº 328/2011 – SERMALI, entre o 
município de São José dos Pinhais e a empresa Sial Construções Civis Ltda –, para fins de 
construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Afonso Pena, com área de 3.093,78 
m². O contrato foi assinado com valor total de R$ 6.755.330,96, sendo R$ 5.436.298,30 
correspondente a Materiais, e o restante de R$ 1.319.032,66 destinado a Mão de Obra. A 
obra foi contratada para ser realizada sob o regime de Empreitada por Preço Global. 

O prazo de execução do contrato foi definido em 300 dias, contados a partir da emissão da 
Ordem de Serviço. Já o prazo de vigência do instrumento contratual foi definido em 365 dias 
contados a partir da emissão da Ordem de Serviço.  

No dia 5 de março de 2012 foi emitida a Ordem de Serviço nº 011/2012 - SERMALI para a 
execução da obra. Portanto, a data prevista para o término da execução foi definida como 
sendo 29 de dezembro de 2012, com data para o término do prazo de vigência do contrato 
em 4 de março de 2013. 

O montante de recursos federais recebidos pelo município para fins de construção da UPA 
está relacionado no quadro abaixo. 

Quadro – Transferências de Recursos Federais Recebidos – Portaria n° 2756/2009. 

Parcela Representação Valor (R$) Data 
1ª Parcela 10 % do montante 260.000,00 30/11/2009 



– inicio do 
processo 

2ª Parcela 65% do montante 
– após início da 

obra 

1.690.000,00 20/09/2012 

3ª Parcela 25% do montante 
– após conclusão 

da obra 

650.000,00 02/09/2014 

Total  2.600.000,00  
Fonte: Lista de Ordem de Pagamento constante do Processo Adm. nº 821/11 - DECOL 

Em 12 de março de 2012 a empresa Sial protocolou junto à prefeitura requerimento 
solicitando a troca do tipo de fundação de estacas escavadas, definidas no projeto básico, 
para estacas pré-moldadas, alegando inviabilidade técnica para execução da fundação 
contratada. 

No dia 26 de março de 2012 foi realizada reunião entre a empresa contratada Sial, Secretaria 
de Urbanismo do município, empresa PJJ Malucelli Arquitetura e Construção Ltda – CNPJ 
nº 82.234.691/0001-52 (responsável pelo projeto da UPA) e Secretaria de Obras, onde foi 
solicitado a empresa PJJ parecer relativo ao questionamento do requerimento referente à 
troca da fundação. Em 17 de maio de 2012 a PJJ apresentou a Secretaria de Urbanismo a 
justificativa da troca de fundação, sendo que em 28 de maio do mesmo ano a empresa Sial 
apresentou a Secretaria de Urbanismo o orçamento da fundação em estacas pré-moldadas. 

No dia 06 de junho foi solicitado a Procuradoria Geral do Município para parecer quanto ao 
aditamento qualitativo, a qual requereu as Secretarias de Urbanismo e Obras manifestação 
oficial destas para sequência no processo. Já em 13 e 20 de junho o processo relativo à 
construção da UPA 24h retornou a fiscalização para montagem da planilha de aditamento 
qualitativo e demais documentos. 

A alteração na fundação acarretou a efetivação do Termo Aditivo nº 057/2013 – SERMALI, 
assinado em 02 de abril de 2013, o qual encareceu a obra em R$ 204.574,00 prorrogando os 
prazos de vigência e de execução do Contrato nº 328/2011 em mais 90 dias. Salienta-se que 
tal termo aditivo foi assinado em 02 de abril de 2013, decorridos mais de 12 meses da 
liberação da Ordem de Serviço. Conforme consta da 10ª. Medição, a obra encontrava-se com 
34,51% de execução acumulada até 13 de março de 2013. 

Já no dia 13 de setembro de 2013, foi celebrado o Termo Aditivo nº 198/2013 – SERMALI, 
cujo objeto foi prorrogar novamente os prazos de execução por mais 90 dias do Contrato nº 
328/2011. 

Posteriormente em 11 de novembro de 2013, o contrato foi novamente aditado em mais R$ 
395.000,00, com prorrogação dos prazos de execução em mais 210 dias e de vigência em 
mais de 300 dias, com a celebração do Termo Aditivo nº 256/2013. A elevação de valor 
decorreu em função de alterações nas quantidades de serviços previstos na Planilha 
Contratual inicial, em relação ao aditamento de prazo, o mesmo foi justificado como 
decorrência das alterações qualitativas à Obra, os quais ocasionaram período de execução 
adicional para o prazo contratual inicialmente previsto. 

Por sua vez, em 10 de abril de 2014, foi celebrado o Termo Aditivo nº 81/2014 – 
SERMALI, o qual aditou o prazo de vigência do contrato nº 328/2011 em mais 90 dias. 

Conforme consta do Memorando nº 583/2013 – SMVOP, de 24/09/2013, ocorreram as 
seguintes alterações qualitativas na obra em decorrência dos termos aditivos nº 057/2013 e 



256/2013, as quais acarretaram uma elevação no custo de execução no montante de R$ 
599.574,00, correspondente a 8,87 % do valor inicialmente contratado (R$ 6.755.330,96): 

1) Itens previstos no projeto arquitetônico, mas não contemplados em planilha orçamentária 
contratual: 

- Cobertura em telha metálica - Fechamento com placa cimenticia; 

- Central telefônica; 

- Caixa d´Água; 

- Comunicação Visual; 

2) Itens não relacionados na planilha contratual, mas necessários a execução da obra: 

- Lançamento Bombeado de Concreto; 

- Itens relativos a especificações de algumas fechaduras; 

- Adição de itens relativos a especificações de algumas janelas; 

- Adição de gradil proteção para condensadoras; 

3) Adequações qualitativas relativas a: 

- Fundações; 

- Serviços complementares de corte e reparo em cabeça de estaca; 

- Fornecimento e execução de estaca pre-moldada; 

- Alterações nos serviços de Alvenaria; 

- Gases Medicinais; 

- Piso em Concreto Armado; 

- Vigas em Concreto Armado; 

- Substituição da Pintura em verniz para pintura texturizada. 

Percebe-se que as alterações e o acréscimo de custo na obra, com consequente alargamento 
do prazo de execução, decorreram de falhas no projeto de arquitetura. 

Em relação a tais falhas, a Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas – SMVOP, por 
meio do Memorando nº 336/2012, solicitou à Comissão Relativa a Contratos a abertura de 
Processo Administrativo para fins de apuração de responsabilidades face aos erros de projeto 
cometidos pela Empresa PJJ Malucelli Arquitetura e Construção Ltda, contratada pelo 
município para a elaboração do projeto visando à construção da UPA Afonso Pena. Em 14 
de novembro de 2012, o Secretario Municipal de Administração e Recursos Humanos, 
através da publicação da Portaria nº 9394/2012, instaurou o Processo Administrativo nº 
161/2012 para fins de apuração dos fatos alegados no Memorando nº 336/2012. Essa equipe 
de fiscalização analisou a cópia do citado processo, verificando que o mesmo encontra-se 
em fase de apresentação de Defesa Prévia por parte da Empresa. 



O quadro a seguir descrimina a relação de pagamentos efetuados pelo município para fins de 
construção da UPA:  

Quadro: Pagamentos Efetuados pelo Município. 

Empenho Ordem de 
Pagamento 

Fonte dos 
Recursos 

Nota 
Fiscal 

Valor Data 
Pagamento 

Empresa 

20200/2011 2802/2013 Federal 927 281.444,26 17/04/2013 Sial 
Construções 
Civis Ltda. 

20201/2011 2803/2013 Federal 927 28.862,42 17/04/2013 Sial 
Construções 
Civis Ltda. 

2691/2012 9550/2012 000 637 58.205,29 18/06/2012 Sial 
Construções 
Civis Ltda. 

2691/2012 11698/2012 000 669 5.787,33 10/07/2012 Sial 
Construções 
Civis Ltda. 

2691/2012 18083/2012 000 720 90.481,93 10/09/2012 Sial 
Construções 
Civis Ltda. 

2691/2012 18080/2012 000 687 73.802,90 10/09/2012 Sial 
Construções 
Civis Ltda. 

2691/2012 25141/2012 000 811 207.344,31 20/11/2012 Sial 
Construções 
Civis Ltda. 

2691/2012 25140/2012 000 812 209.678,41 20/11/2012 Sial 
Construções 
Civis Ltda. 

2691/2012 27809/2012 000 854 256.846,09 11/12/2012 Sial 
Construções 
Civis Ltda. 

2691/2012 256/2013 000 898 273.994,75 17/01/2013 Sial 
Construções 
Civis Ltda. 

2691/2012 2099/2013 000 909 347.197,15 13/03/2013 Sial 
Construções 
Civis Ltda. 

2691/2012 2804/2013 000 927 62.232,64 11/04/2013 Sial 
Construções 
Civis Ltda. 

2691/2012 3341/2013 000 942 435.677,87 25/04/2013 Sial 
Construções 
Civis Ltda. 

2691/2012 4390/2013 000 1001 98.167,90 09/07/2013 Sial 
Construções 
Civis Ltda. 

2691/2012 4391/2013 000 986 42.657,89 09/07/2013 Sial 
Construções 
Civis Ltda. 

2691/2012 4519/2013 000 1031 181.933,06 23/07/2013 Sial 
Construções 
Civis Ltda. 

2691/2012 4827/2013 000 1043 340.584,28 27/08/2013 Sial 
Construções 
Civis Ltda. 

2691/2012 4903/2013 000 1061 722.760,04 10/09/2013 Sial 



Construções 
Civis Ltda. 

2691/2012 5294/2013 000 1080 578.267,04 15/10/2013 Sial 
Construções 
Civis Ltda. 

2691/2012 5549/2013 000 1101 619.754,80 26/11/2013 Sial 
Construções 
Civis Ltda. 

2691/2012 5616/2013 000 1112 149.650,60 10/12/2013 Sial 
Construções 
Civis Ltda. 

2692/2012 5617/2013 Federal 1112 479.541,20 13/12/2013 Sial 
Construções 
Civis Ltda. 

2692/2012 5666/2013 Federal 1123 276.541,02 14/01/2014 Sial 
Construções 
Civis Ltda. 

2692/2012 2361/2014 Federal 1142 465.963,23 21/02/2014 Sial 
Construções 
Civis Ltda. 

2692/2012 3773/2014 Federal 1168 461.063,86 11/04/2014 Sial 
Construções 
Civis Ltda. 

2692/2012 4746/2014 Federal 1191 6.890,69 A pagar Sial 
Construções 
Civis Ltda. 

4696/2013 5680/2013 000 964 151.000,00 14/05/2013 Sial 
Construções 
Civis Ltda. 

15453/2013 132/2014 Federal 1124 10.000,00 31/01/2014 Sial 
Construções 
Civis Ltda. 

15454/2013 129/2014 Federal 1124 57.140,68 31/01/2014 Sial 
Construções 
Civis Ltda. 

6046/2014 6757/2014 Federal 5917 90.000,00 30/05/2014 Leistung 
Equipamento 

Ltda 
10354/2014 Sem ordem Federal Não 

liquidado 
16.224,90 A pagar Cirupar Rep. 

Com. Equip. 
Med. 

Total    7.079.696,54   
Fonte Livre  Municipal  4.906.024,28   
Repasse  Federal  2.173.672,26   
Fonte: Lista de Ordem de Pagamento constante do Processo Adm. nº 821/11 - DECOL 

Dos R$ 7.079.696,54 pagos, 69,29% corresponderam a utilização de recursos municipais, 
sendo só o restante de 30,71% pagos com verbas federais. 

O Termo de Recebimento definitivo da obra é de 9 de abril de 2014. Considerando que até 
30 de setembro de 2014 a UPA ainda não entrou em funcionamento, há ainda um atraso de 
mais de cinco meses por parte da prefeitura em iniciar os atendimentos a população na UPA 
Afonso Pena. 

O verdadeiro beneficiário da construção da UPA, a população de São José dos Pinhais, é 
quem sofre com as consequências do atraso da entrada em funcionamento da UPA. 



Com previsão de realizar em média 400 atendimentos/dia, segundo informações da 
Secretaria de Saúde do Município, percebe-se que a data inicial prevista de conclusão da 
obra em 29/12/2012 foi efetivamente realizada no dia 9 de abril de 2014, ou seja, um atraso 
superior a 15 meses. Considerando o mês com 30 dias, deixaram de ser realizados 180.000 
atendimentos a população.  

O município foi questionado, por meio da Solicitação de Fiscalização nº 201411180/03, a 
respeito dos procedimentos relativos a insumos hospitalares, equipamentos, mobiliários e 
recursos humanos necessários para a entrada em funcionamento da UPA Afonso Pena, 
informando o seguinte sobre tais itens através de e-mail de 26 de setembro de 2014: 

Previsão de Recursos Humanos 

Em relação ao quantitativo de pessoal a ser disponibilizado para as atividades na UPA, o 
município apresentou a seguinte previsão: 

Quadro Previsão de Recursos Humanos: 

Função Quantidade 
Médicos 430 Plantões de 12 horas/Mês 
Enfermeiro 24 
Técnico de Enfermagem 60 
Administrativo 16 
Técnico de Radiologia 5 
Fisioterapeuta 1 
Assistente Social 2 
Auxiliar de Farmácia 5 
Farmacêutico 2 
Dentista 2 
ACD 1 
Segurança 4 
Zeladora 16 

Fonte: e-mail de 26 de setembro de 2014 em resposta a Solicitação de Fiscalização nº 201411180/03 

O município informou que tais funcionários serão contratados via a convocação de 
aprovados em concurso público com prazo de validade ainda não expirado. 

Mobiliário 

Em se tratando do mobiliário necessário ao funcionamento da UPA, foi aberto o processo 
licitatório nº 264/2014 no dia 12/09/2014, o qual se encontra em fase de assinatura da Ata de 
Registro de Preço, com previsão para entrega e montagem dos móveis para até 31 de 
outubro de 2014. 

No projeto da obra já constava um memorial descritivo do mobiliário previsto para a UPA 
24h, portanto deveria ter sido feito um planejamento mais tempestivo para que os móveis e 
equipamentos já estivessem disponíveis para instalação quando do recebimento definitivo da 
obra, o qual ocorreu em 09 de abril de 2014, ou seja, desde abril do corrente ano a obra 
encontra-se pronta para uso não está atendendo a população. 

Equipamentos 

Segundo o município, 80% da compra dos equipamentos já foi realizada, com previsão de 
entrega dos bens para até 30 de outubro de 2014. Os demais equipamentos serão adquiridos 
por meio dos Pregões nº 274 e 275/2014 em fase de assinatura das atas. 



Insumos Hospitalares 

Em relação ao material médico hospitalar necessário ao pleno funcionamento da UPA 24h a 
Secretaria de Saúde informou que os mesmos já são adquiridos com recursos do município 
por meio de atas de registro de preço vigentes. 

O quadro a seguir apresenta o registro fotográfico relativo a UPA 24h quando do período da 
fiscalização: 

  
Fachada Externa Fachada Recepção 

  
Vista Externa do Auditório Vista Externa Entrada de Emergência 

  
Vista Interna Recepção Interior da UPA 24h 



  
Interior Sala de Observação Interior Auditório 

  
Banheiro Auditório Escadaria de Acesso Auditório 

  
Vista entrada de Emergência Estacionamento Plantonistas 



  
Vista Espaço de Convivência Corredor 

  
Detalhe Teto UPA Vista Interna Sala de Observação 

 

Em vista dos fatos apresentados, conclui-se que o atraso na conclusão da obra bem como a 
sua não entrada em funcionamento desde sua entrega decorreram de falhas no projeto 
arquitetônico da UPA, que ocasionaram a sucessiva realização de termos aditivos, bem 
como a ausência de um planejamento mais tempestivo por parte do município para fins de 
iniciar as atividades da UPA logo a mesma estivesse concluída. 

  
##/Fato## 

2.1.2. Unidade de Pronto Atendimento concluída sem funcionamento. 
 
Fato 
 
A Portaria nº 342, de 04 de março de 2013, que trata da implantação das UPA’s, classifica as 
Unidades de Pronto Atendimento em três diferentes portes -  I, II e III,  assim definidos em 
face da população da área de abrangência  da UPA. 

Em vistoria realizada na Unidade de Pronto Atendimento-UPA porte III, localizada na Rua 
Francisca de Souza Cortes, Rua Anibal Khoury e Rua Paula Freire Barbosa, em São José 
dos Pinhais, observou-se tratar-se de obra de alto padrão construtivo, com 3.093,78m².  



Constatou-se o uso de elementos construtivos de alto valor financeiro e em grande 
quantidade, com características incompatíveis com os locais onde foram instalados como, 
por exemplo, janelas de correr, sem acesso, localizadas a mais de três metros de altura, e 
também de áreas físicas com grandes dimensões não justificadas para as atividades a que se 
propõe.  

Foram eleitos alguns itens para fins de análise, conforme será visto adiante. 

1 - DAS JANELAS INSTALADAS NA SALA DE RECEPÇÃO E NO HALL DO 
AUDITÓRIO. 

Constatou-se no local a instalação de janelas de correr a 3,40 e 3,20 metros de altura, 
respectivamente identificadas no projeto como J04 e J07 assim distribuídas: 

- Janelas J04 (Janela de Correr em alumínio, com pintura eletrostática na cor branca, 
160x240cm, vidro incolor liso 6mm): doze unidades instaladas a 3,40 metros  de altura  em 
toda a extensão da sala de Recepção/Espera de pacientes e  quatro , a 3,20 metros de altura,  
na área de acesso ao auditório conforme fotos abaixo: 

 
 

Janelas J04, de correr, instaladas na sala de 
Recepção/Espera a 3,40m de altura. 

Outro ângulo das Janelas J04, de correr, instaladas na sala 
de Recepção/Espera a 3,40m de altura. 



  

Janelas J04, de correr, instaladas a 3,20m de 
altura no Hall do Auditório. 

Janelas J04, de correr, instaladas a 3,40m de altura na sala 
de Recepção/Espera - vista do lado externo do prédio da 

UPA 
 

- Janelas J07 (Janela de correr em alumínio, com pintura eletrostática na cor branca, 
240x240cm, vidro incolor liso 6mm): três unidades instaladas a  3,20 metros de altura e a  
40cm do nível do piso da pavimento superior, localizadas no hall  e na sala  de 
Coordenação/Reunião, em frente a sala de recepção de pacientes  conforme fotos a seguir:  

  

Janela J07, de correr, instalada na sala de 
Coordenação/Reunião e no Hall da sala a 40 cm do 
nível do piso do pavimento superior. Foto tirada da 

sala de Recepção/Espera. 

Janela J07, de correr, instalada no Hall da sala de 
Recepção/Espera a 40 cm do nível do piso do 
pavimento superior. Foto tirada da escada com 

acesso pela sala de Recepção/Espera. 



  

Janela J07, de correr, com vista para a sala de 
Recepção/Espera, instalada na sala de 

Coordenação/Reunião a 3,40m de altura com peitoril 
de 40 cm do nível do piso do pavimento superior. 

Janela J07, de correr, com vista para a sala de 
Recepção/Espera, instalada no Hall da sala de 

Coordenação/Reunião a 3,40m de altura com peitoril 
de 40 cm do nível do piso do pavimento superior. 

 

Em resposta à Solicitação de Fiscalização nº201411180/01, de 16 de setembro de 2014, por 
meio da qual foi questionada a instalação das janelas, o gestor assim se manifestou nos 
termos do expediente datado de 18 de setembro de 2014: 

“Todas as janelas J4 e J7 com peitoril 40cm. Instaladas no segundo pavimento não tem 
acesso de pessoal, como pode ser verificado no Corte D-Prancha 06/08, portanto não 
comprometem a segurança dos usuários. 

Quanto à escolha do tipo e dimensão da esquadria, esta ficou por conta do autor do projeto 
que detém a responsabilidade técnica por este e foi vencedor do processo licitatório.” 

O gestor não justificou o motivo da instalação de janelas de correr a 3,20 e 3,40 metros de 
altura, porém confirmou que não há acesso aos usuários. 

De fato, as janelas J04 não têm acesso e por isso, sendo de correr, não têm utilidade já que 
estão instaladas a 3,20 metros de altura na sala de Recepção/Espera de pacientes e a 3,40 
metros de altura no vazio do hall do Auditório, representando um custo desnecessário. Cada 
janela J04 teve um custo de R$ 2.864,64, num total de 43 unidades instaladas em toda UPA, 
sendo 16 na parte superior do prédio onde não há acesso. 

Com relação às três janelas J07, localizadas a 3,20 metros de altura, o risco é evidente haja 
vista que uma delas está instalada em frente a escada do hall da sala de 
Coordenação/Reunião e duas dentro da sala, todas a 40cm do nível do piso do pavimento 
superior, conforme se pode verificar nas fotos acima. O custo de cada janela J07 foi de R$ 
4.296,95, num total de três unidades.  

2 - DO AUDITÓRIO 

Compõe a estrutura física da UPA Afonso Pena um auditório com área de 205m² e demais 
estruturas físicas necessárias para atendê-lo que somam 106,38m² no pavimento superior e 
52,30m² no pavimento térreo do prédio totalizando 363,68m². Essa estrutura demandou a 
instalação de um elevador, necessário para atendimento aos deficientes, além de banheiros 
feminino e masculino, entre outros. 

Em atendimento ao item 1.1.2 da Solicitação de Fiscalização nº 201411180-01, de 16 de 



setembro de 2014, o gestor assim se manifestou, acerca da motivação da construção de um 
auditório de 455,46m² localizado no pavimento superior do prédio da UPA Afonso Pena. 
 

 “Na PAS- Proposta Assistencial de Saúde apresentada quando da aprovação do Projeto 
Básico de Arquitetura junto a VISA municipal, constou a Atividade 1.3- Promover ações de 
educação para saúde, através de palestras, demonstrações, e treinamento “in loco”, 
campanha, etc.; (página 38 da RDC 58 anexa) e para que esta atividade possa ser levada a 
efeito dentro da Unidade é exigida uma Sala de demonstração e educação em saúde com 
dimensão mínima de 1,00m² por ouvinte (página 54 anexa) conforme exige a RDC 50 de 21 
de fevereiro de 2002.” 

O gestor fundamentou a existência do auditório com base na Resolução – RDC nº 50, de 21 
de fevereiro de 2002, item 1.3 - Prestação de Atendimento Eletivo de Promoção e 
Assistência à Saúde em Regime Ambulatorial e de Hospital-Dia. De fato, o citado normativo 
prevê a existência de sala para educação em saúde com no mínimo 1,00m² por ouvinte. 

Registre-se que não está em discussão a existência do ambiente, mas sim a necessidade não 
demonstrada da sua dimensão – 205,00m² de área útil, que, baseado nas dimensões 
normativas mínimas por ouvinte, possui capacidade para aproximadamente duzentas pessoas 
por atividade desenvolvida no local.  

A sala de Recepção/Espera onde os pacientes aguardam para serem atendidos, por exemplo, 
possui 143,48m², o que representa 70% da capacidade do auditório. A desproporção também 
é evidente nas instalações sanitárias desses mesmos ambientes, que apresentam as seguintes 
medidas e equipamentos:  

 
     Fonte: Plantas dos Pavimentos Térreo e Superior – Pranchas 02/08 e 03/08. 
 

Segue abaixo o registro fotográfico dos ambientes do Auditório e da Sala de 
Recepção/Espera e demais dependências a elas relacionadas: 

  

Auditório com 205m² construído no pavimento 
superior da UPA Afonso Pena. 

Sala de Recepção/Espera dos pacientes. 

Banheiros Feminino Masculino
Auditório 19,94m2 com 6 cabines e 5 cubas 19,94m2 com 6 cabines e 5 cubas
Recepção/Espera 11,61m2 com 3 cabines e 3 cubas 11,61m2 com 3 cabines e 3 cubas



 

 

Banheiros do Auditório Feminino e Masculino com 
19,94m² cada. 

Banheiros Feminino e Masculino da sala de 
Recepção/Espera. 

  

Cabines dos sanitários dos banheiros do 
 Auditório – cinco em cada banheiro. 

Cabines dos sanitários dos banheiros da sala de 
Recepção/Espera – três em cada banheiro. 

  

Escada de acesso ao Auditório. Sala de Recepção/Espera com acesso para a sala de 
Coordenação/Reunião. 



  

Elevador de acesso ao Auditório. Acesso à sala de Recepção/Espera. 
 

3- UPA PADRÃO III CONSTRUÍDA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS 
PINHAIS/PR 

No caso da UPA porte III os padrões mínimos a serem atendidos conforme previsto na 
Portaria 342/2013 são os que seguem:  

 
Fonte: Portaria 342, de 04 de março de 2013 – Anexo I. 
 
Em resposta à Solicitação de Fiscalização nº 20141180/03, de 22 de setembro de 2014, 
acerca do quantitativo de médicos que irão atuar na UPA Afonso Pena, o gestor informou 
que a Unidade está prevista para realizar 430 plantões de 12h ao mês. Nos esclarecimentos 
prestados pelo Serviço de Urgência e Emergência do Município, por meio da mensagem 
datada de 29 de setembro de 2014, a previsão informada é de 400 atendimentos diários, 
resultando a seguinte configuração: 

 
Obs.: O quantitativo de médicos por turno foi calculado por analogia, a partir dos números previstos na Portaria 
342/2013, que resulta em 66% no turno das 7 às 19h e 34% no turno das 19 às 7h. 
 
Tem-se assim que: 430 plantões de 12horas por mês correspondem a quatorze plantões por 
dia, o que representa um quantitativo de quatorze médicos plantonistas em exercício na UPA 
(430 plantões/30 dias).  
 
Conforme declarado pelo gestor, a UPA tem a previsão para realizar em média 400 
atendimentos diários, ou seja, 50 atendimentos a mais que a previsão mínima definida pelo 
Ministério da Saúde para a UPA porte III, porém, com uma estrutura física 2,38 vezes maior 
do que o padrão mínimo normativo. 

Porte
População da área de 
abrangência da UPA

Área Física
Número de 
Atendimentos em 
24h

Número de 
Médicos das 
7 às 19h

Número de 
Médicos das 
19 às 7h

Número 
de Leitos

III
200.001 a 300.000 

habitantes
1300m2

Média de 350 
pacientes

6 médicos 3 médicos 15

Porte Área Física
Número de 

Atendimentos em 
24h

Número de Médicos 
das 7 às 19h

Número de 
Médicos das 19 

às 7h

Número de 
Leitos na Sala 
de Observação

III 3.093,78m2
Média de 400 

pacientes 9 5 18



 
Trata-se sem dúvida de uma estrutura física considerável, com 3.093,78m², contendo 
elementos construtivos de alto padrão, contudo, há que se fazer uma reflexão acerca da 
gestão de uma estrutura física dessa envergadura e suas consequências no que tange ao seu 
custo x benefício. 
 
Equipar uma estrutura física com mobiliário e demais itens necessários ao seu 
funcionamento é tanto mais complexo e oneroso quanto maior o seu tamanho e padrão 
construtivo, manter ativa essa estrutura é um desafio ainda maior. 
 
O custo elevado de obras de grandes dimensões, quando desnecessárias, e com elementos 
construtivos de alto valor e sem utilidade, contribuem para dificultar não só a colocação da 
estrutura em funcionamento, mas também e, por vezes, inviabilizar a sua própria 
manutenção, comprometendo o exercício das atividades públicas de atendimento à saúde da 
população, que é o objetivo final do programa.   
 
A dificuldade encontrada para gerir ambientes de saúde, em face da escassez de recursos, é 
uma realidade, no entanto, quando se obtém os recursos para construção de uma unidade, 
por exemplo, os gestores não se atentam ao fato de que precisarão dispor de recursos 
também para equipá-la e mantê-la em proporções muito superior ao custo da própria 
construção. 
 
O fato de o Ministério da Saúde definir uma estrutura mínima para os três portes de UPA, 
definitivamente não significa que ela deva atingir dimensões ilimitadas. O gestor deve 
pautar os projetos nas necessidades locais e com a disponibilização de estruturas enxutas, 
com materiais de fácil manutenção e suficientes para garantir o atendimento digno e 
humanizado da população. A redução de custos desnecessários contribui para a garantia do 
funcionamento constante da Unidade de Saúde. 
 
Os recursos federais previstos para equipar e manter as UPA’s são fixos e escassos, 
baseados em estruturas mínimas definidas de acordo com o porte da UPA, baseados em 
estudos prévios realizados. O valor máximo do incentivo financeiro mensal para UPA porte 
III, depois de qualificada, é de R$ 500.000,00 o restante terá que ser suportado pelo 
Município.  
 
 
Os dados apresentados pelo gestor, acerca do número de atendimentos médios diários 
previstos para UPA Afonso Pena, indica que a Unidade estará operando com pouco mais da 
capacidade mínima definida pelo Ministério da Saúde-MS, o que, dada as suas dimensões 
2,38 vezes maior que a estrutura física padrão do MS, não significa uma redução 
proporcional de custos, principalmente daqueles relacionados à manutenção predial que, 
entre outros itens, é demanda constante. 
  
A entrega da UPA Afonso Pena foi oficializada por meio do Termo de Recebimento 
definitivo da obra em 9 de abril de 2014 e, até então, seis meses depois, não foi posta em 
funcionamento. Questionado acerca dos motivos que ensejaram esse atraso, o gestor 
informou que está realizando os procedimentos licitatórios para aquisição de mobiliário, 
equipamentos, insumos, recursos humanos, etc. e também convocando concursados para 
atuar na UPA, contudo, não apresentou manifestação sobre os motivos que o levaram a 
tomar providências somente agora, seis meses após da conclusão da UPA. 



Tal situação vem causando inquietação na população, que necessita das atividades de saúde, 
o que tem, inclusive, motivado as reclamações veiculadas nos meios de comunicação local, 
conforme se pode verificar na matéria divulgada no endereço - http://pr.ricmais.com.br/bg-
curitiba/videos/upa-em-sao-jose-dos-pinhais-esta-pronta-desde-janeiro-e-ainda-nao-foi-
inaugurada/. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 643/2014, de 24 de outubro de 2014, a Prefeitura Municipal de São 
José dos Pinhais/PR apresentou a seguinte manifestação: 
 

“[...] 

Ouvida a Secretaria Municipal de Saúde, esta informou que, neste ano, houve uma visita 
técnica de representantes do Ministério da Saúde e os mesmos somente manifestaram-se 
quanto à necessidade de adequação das placas indicativas da obra referente aos valores 
repassados pelo Governo Federal. Estas placas existiam. Contudo, por intempéries, foram 
derrubadas e danificadas. Ainda, a Secretaria informa que, em face da obra não estar 
concluída a tempo de liberação orçamentária pela União para aquisição de equipamentos, 
e isto só ficou devidamente consolidado próximo ao início do período de defeso eleitoral, 
bem como, ante a conclusão da obra em Abril próximo passado, este Município 
providenciou a abertura de procedimento licitatório para aquisição dos equipamentos e 
mobiliários necessários para o funcionamento da Unidade de Pronto Atendimento, com 
recursos próprios. Alerta-se, inclusive, que a despeito das providências para a instalação 
da referida unidade, a população esta assistida no que tange ao pronto atendimento, uma 
vez que a UPA Rui Barbosa, localizada neste Município, está em pleno funcionamento há 
mais de cinco anos. 

Assim sendo, todos os esforços estão sendo envidados pelo Município a fim de colocar a 
UPA Afonso Pena em funcionamento no menor tempo possível, sendo iniciados todos os 
procedimentos necessários para sua instalação, seja na aquisição de equipamentos e 
mobiliários, seja na contratação do pessoal necessário. 
O projeto da UPA porte III foi encaminhado pelo Ministério da Saúde à época da firmatura 
do convênio em meados de 2009, onde havia proposta de projeto arquitetônico onde 
constava as dimensões mínimas a serem observadas no projeto definitivo de construção da 
UPA pelo Município. Assim, as dimensões do projeto executivo respeitaram as estipulações 
mínimas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, seja na metragem total, seja nas 
subdivisões internas sugeridas, havendo somente a ampliação da metragem quadrada 
dessas subdivisões e o acréscimo de outros ambientes, tais como o auditório justificado e 
referenciado em item subsequente. 

Também necessário se faz destacar que a ampliação da metragem da Unidade de Saúde 
referenciada, tem justificativa na realidade deste Município, mais precisamente a região 
onde a mesma foi construída. Nesta realidade o crescimento demográfico da cidade naquele 
sentido, o que denota a necessidade de implantação e ampliação dos equipamentos públicos 
existentes. Ainda é importante ressaltar que há um planejamento urbano decorrente da 
constatação do crescimento populacional daquela região, isto se revelando nas dimensões 
ampliadas e no acréscimo dos ambientes já referenciados. Assim, a discricionariedade do 



Administrador Público, consubstanciada na conveniência e oportunidade traduzida no 
projeto arquitetônico, ora discutido, em nada se opõe aos princípios basilares que regem a 
Administração Pública. 
[...] 
No item referente as janelas, a responsabilidade é do autor do projeto que detêm a 
responsabilidade técnica e foi o vencedor do processo licitatório, conforme consta do 
próprio relatório de fiscalização. No tocante a declaração do Município de que elas não 
representam perigo, porque não tem acesso aos usuários, isto não quer dizer que o mesmo 
tenha confirmado a inutilidade das mesmas. Acrescente-se que a função das janelas não se 
restringem tão somente ao acesso aos usuários, mas também envolve questões de 
ventilação, iluminação e acesso visual ao espaço da edificação. Não esquecendo que o 
ambiente sendo específico para tratamento de saúde, se faz necessária a melhor circulação 
de ar, evitando proliferação de doenças. 
 
Com relação ao Auditório, esclarecemos que o aventado no relatório de fiscalização não 
procede, em que pese a dimensão seja de 205,00 m² de área útil, deve-se ser considerado 
que fica localizado no segundo andar, sendo necessário rota de fuga para necessidades de 
evacuação imediata do local, espaço para circulação, e, ainda palco utilizado para 
demonstrações e educação em saúde, ficando o restante disponível para acomodação das 
pessoas sentadas, contendo 112 lugares, conforme se verifica pelo projeto arquitetônico 
aprovado. Em comparação com a recepção, compulsando o projeto arquitetônico, verifica-
se a disponibilidade de acomodar 70 pessoas sentadas, e ainda, levando-se em 
consideração que o fluxo de pessoas que utilizam é rotativo. 
[...].” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
DAS JANELAS  
Com relação à afirmação do gestor de que a responsabilidade pela escolha das janelas de 
correr, J04 e J07, instaladas a 3,20 e 3,40 metros de altura, é do autor do projeto básico, 
saliente-se que compete ao agente público fornecer as diretrizes e acompanhar a elaboração 
dos projetos e escolha dos elementos construtivos de forma a garantir a utilização racional e 
sustentável dos recursos públicos escassos, viabilizando a oferta de serviços públicos, no 
caso de saúde, com estruturas necessárias e suficientes ao atendimento digno e humanizado 
da população.  
 
A argumentação de que as janelas não se restringem ao acesso de usuários, mas também a 
questões de ventilação, iluminação e acesso visual, igualmente não justifica a instalação de 
janelas de correr a 3,20 e 3,40 metros de altura, porque a iluminação e o acesso visual 
podem ser resolvidos com a instalação de vidros fixos, não necessitando sequer de 
esquadrias que oneram o projeto. Quanto à ventilação, há sim necessidade de acesso, o que 
não ocorre no caso em questão posto que para alcançar as janelas existe a necessidade da 
utilização de escadas e/ou andaimes. Quanto a isso, o gestor foi objetivo quando declarou 
que “Todas as janelas J4 e J7 com peitoril 40cm. Instaladas no segundo pavimento não tem 
acesso de pessoal, como pode ser verificado no Corte D-Prancha 06/08, portanto não 
comprometem a segurança dos usuários.”. Diante disto restou configurada a inutilidade das 
janelas  
 
DO AUDITÓRIO 
 



O gestor não demonstrou a necessidade dos 205,00m² do auditório, ao contrário, confirmou 
que o espaço comporta mais pessoas sentadas - 112, do que a recepção – 70 pessoas 
sentadas. 
 
O fluxo rotativo de pessoas que utilizam a recepção, não constitui variável passível de 
comparação, uma vez que o gestor também não demonstrou a periodicidade de uso do 
auditório. 
 
UPA PADRÃO III CONSTRUÍDA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS 
PINHAIS/PR 

O gestor informou que em 2009 recebeu do Ministério da Saúde uma proposta de projeto 
arquitetônico com as dimensões mínimas “a serem observadas no projeto definitivo de 
construção da UPA” e que assim o fez, apenas ampliando a metragem quadrada e incluindo 
outros ambientes como, por exemplo, o auditório. 
 
Assim, o gestor lançou mão do poder discricionário para definir a estrutura da UPA, 
segundo ele baseado na realidade do crescimento populacional, contemplado no 
planejamento urbano do município. 
 
De fato, os normativos que definem os portes das Unidades de Pronto Atendimento, tratam 
de padrões mínimos a serem respeitados, ficando a critério do gestor público municipal, no 
uso do poder discricionário, optar pela adoção de dimensões superiores às definidas pelo 
Ministério da Saúde. Neste contexto, o Município fiscalizado atendeu aos padrões mínimos 
exigidos. 
 
Igualmente assiste razão ao gestor quando, noutro ponto, justificou o aumento da metragem 
na previsão do crescimento populacional do município. 
  
Inobstante não tenha sido exposto e tampouco demonstrada previsão futura de crescimento 
da população do Município de São José dos Pinhais/PR, é prudente e natural que o gestor 
público tenha essa preocupação. No entanto, este argumento não se presta a justificar a 
utilização de elementos construtivos de alto valor financeiro, utilizados em grande 
quantidade e desnecessários, incompatíveis com os locais onde foram instalados conforme 
demonstrado anteriormente.  
 
É possível sim conceber uma estrutura maior, considerando futuro crescimento da demanda, 
de forma econômica e sustentável por meio da utilização de elementos construtivos 
adequados e suficientes às reais necessidades das atividades que serão ofertadas à 
população, proporcionando ao usuário o devido conforto e dignidade.  
 
O Ministério da Saúde disponibiliza aos gestores públicos projetos padrões de arquitetura da 
UPA 24h, atendendo aos três portes (I, II e II) previstos na Portaria GM/MS nº 342, de 4 de 
março de 2013, no endereço http://dab2.saude.gov.br/sistemas/sismob/index.php. 
 
Esses projetos podem ser usados pelo gestor como “Projeto Básico”, permitindo economia 
de tempo, de recursos, além de possibilitar “a construção de unidades com infraestrutura 
adequada tanto para os profissionais de saúde como para os usuários do SUS” ( 
http://189.28.128.100/dab/docs/sistemas/sismob/upa24h/apresentacao_pp.pdf ). 
 

http://dab2.saude.gov.br/sistemas/sismob/index.php
http://189.28.128.100/dab/docs/sistemas/sismob/upa24h/apresentacao_pp.pdf


Ocorre que a utilização dos projetos padrões disponibilizados pelo Ministério da Saúde é 
facultativo, dando liberdade ao gestor para adotar a contratação do projeto básico.   
 
Nesse contexto, considerando os apontamentos deste relatório, a liberdade dos gestores na 
escolha do projeto básico, em face da constatada elevação dos padrões construtivos das 
edificações poderá trazer, como consequência, dificuldades na colocação das UPA em 
funcionamento e até a inviabilidade da manutenção do funcionamento adequado das 
Unidades de Saúde, pondo em risco a execução do programa por falta de recursos para 
prover as necessidades básicas das estruturas. Em sendo fixo o recurso repassado pela 
União, o Município terá que arcar com o excedente, porém, se não conseguir, todo o 
programa estará comprometido. 
 
De outro lado, a falta de adoção tempestiva de procedimentos e providências para equipar a 
UPA Afonso Pena em tempo hábil, não pode ser atribuída à liberação da última parcela do 
repasse federal, paga em 29/08/2014 no valor de R$ 650.000,00, haja vista que os recursos 
para equipar a Unidade de Saúde (mobiliário, equipamentos, insumos e contratação de 
recursos humanos) são muito superiores ao valor da referida parcela. 
 
Aliado a isto, ressalte-se que a liberação da parcela de recursos federais, correspondente a 
10% do valor total aprovado, é condicionada pela norma à conclusão da edificação e 
inserção no SISMOB das informações requeridas pelo sistema e, portanto, dependem 
igualmente de ações do município. 
 
Assim, o Ministério da Saúde deve empreender estudos no sentido de verificar a viabilidade 
de tornar obrigatório o uso dos projetos padrões disponibilizados ao gestor, definindo, 
inclusive, os elementos construtivos a serem agregados às edificações, a fim de evitar o 
desperdício de recursos públicos, federais, estaduais ou municipais, tendo como foco 
preservar a manutenção e continuidade da principal finalidade do programa que é a 
ampliação do atendimento digno e humanizado da população. 
 
Considerando que o programa é constituído de esforços conjuntos no âmbito das esferas de 
governo, há que se ter preocupação com o uso racional dos recursos investidos na execução 
dos projetos, a fim de salvaguardar a continuidade das Unidades de Pronto Atendimento. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Apresentar justificativas para a não obrigatoriedade da adoção dos 
projetos padrões definidos no âmbito do Ministério da Saúde, uma vez que a oferta dos 
projetos tem como objetivo proporcionar economia de tempo e de recursos públicos, assim 
como viabilizar a "construção de unidades com infraestrutura adequada tanto para os 
profissionais como para os usuários do SUS", conforme consta da apresentação dos projetos 
padrões UPA 24h disponível no sitio 
http://dab2.saude.gov.br/sistemas/sismob/projeto_padrao_upa.php.   
 
Recomendação 2: Notificar o gestor local acerca do descumprimento do prazo de 90 dias, a 
contar da data do pagamento dos recursos relativos à terceira parcela do incentivo 
financeiro, para início do funcionamento da unidade. 
 
 
2.1.3. Unidade de Pronto Atendimento edificada sobre imóvel de propriedade 
particular, sem expedição de alvará de construção e habite-se, comprometendo o 



funcionamento regular da UPA de São José dos Pinhais, custeada com recursos 
públicos federais. 
 
Fato 
 
Da análise da documentação apresentada e examinada nos processos disponibilizados, 
constatou-se a não regularidade patrimonial do terreno sobre o qual foi edificada a UPA 
Afonso pena, bem como início e conclusão da obra sem alvará de construção e sem habite-
se. 
 
1 – DA PROPRIEDADE DOS IMÓVEIS ONDE FOI CONSTRUÍDA A UPA 
 
O terreno que abriga a Unidade de Pronto Atendimento - UPA Afonso Pena, é constituído 
pela quadra nº 3 da planta Jardim Americano, situada na Colônia Afonso Pena, Município de 
São José dos Pinhais, registrada originalmente em 28 de agosto de 2007, na matrícula de nº 
48.051 do livro 2, do Registro de Imóveis - 1ª Circunscrição de São José dos Pinhais, Estado 
do Paraná de propriedade da empresa AXE-IMÓVEIS LTDA -  CNPJ 76.556.752/0001-03. 
 
Depreende-se da documentação apresentada, que a quadra nº 3 foi desmembrada em duas 
áreas resultando na matrícula nº 67.983, com 5.066,74m² e na matrícula nº 67.984 da área 
remanescente do terreno, com 2.143,26m². 
 
A área com 5.066,74m² foi desapropriada pelo Município de São José dos Pinhais por meio 
de Escritura Pública de Desapropriação Amigável, lavrada nas notas do 1º Serviço Notarial 
da cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, em 18 de dezembro de 2009, às fls. 
141, do livro 835. A desapropriação ocorreu por declaração de utilidade pública destinada à 
construção da Unidade de Pronto Atendimento. 
 
A área com 2.143,26m², registrada na matrícula 67.984 do mesmo Registro Imobiliário, 
manteve-se na propriedade da empresa AXE-IMÓVEIS LTDA, de acordo com a cópia da 
matrícula encontrada à fl. 21 do processo de licitação da obra. 
 
O Alvará de Construção nº 165/2014, indica que a UPA foi edificada sobre o terreno 
registrado na matrícula nº 67.984. Não há no Alvará a indicação da área do terreno.  
 
Verificando os projetos básicos da obra, constatou-se que a Unidade de Saúde encontra-se 
construída sobre toda a quadra nº 3, num total de 7.210m2, é composta pelos terrenos 
registrados nas matrículas nºs. 67.983 e 67.984, com 5.066,74m² e 2.143,26m² 
respectivamente. Ocorre que a área menor, cuja matrícula está indicada no Alvará de 
Construção, tem como proprietária a empresa AXE-IMÓVEIS LTDA. Trata-se, portanto, de 
propriedade particular. 
 
Tendo em vista que as matrículas encontradas no processo de licitação da obra estão datadas 
de 10 de fevereiro de 2010, foram solicitadas as matrículas atualizadas dos imóveis sobre os 
quais está edificada a UPA Afonso Pena, nos termos do item 1.3.1 da Solicitação de 
Fiscalização nº 201411180-01. Em resposta foi disponibilizada apenas a cópia da matrícula 
nº 67.983, autenticada em 25de março de 2014 pelo Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição 
de São José dos Pinhais/PR, que se refere à área desapropriada pelo Município, ou seja, de 
sua propriedade. A matrícula nº 67.984 atualizada não foi disponibilizada. 
 



Considerando que não foram enviadas as matrículas atualizadas dos terrenos que compõem a 
quadra 03 da planta Jardim Americano, não foi possível verificar se houve regularização da 
situação patrimonial da área objeto da matrícula 67.984 em nome do Município de São José 
dos Pinhais/PR. 
 
2 – DO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO 
 
O Alvará de Construção constitui documento que autoriza edificação de obra, conforme 
consta da Lei Complementar nº 7, de 30 de outubro de 2012 do Município de São José dos 
Pinhais/PR, art. 24, I.  

O Alvará de Construção da UPA foi demandado por meio da Solicitação de Fiscalização nº 
201411180-01, de 16 de setembro de 2014, tendo em vista que o referido documento não foi 
encontrado nos processos apresentados pelo Município. 
 
Em atendimento à referida SF nº 201411180-01, foi disponibilizado o Alvará de Construção 
nº 165/2014, emitido intempestivamente em 31 de março de 2014, já que a obra foi entregue 
conforme Termo de Recebimento definitivo da obra em 9 de abril de 2014. Nesse contexto, 
observa-se que a construção foi executada pela empresa SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS 
LTDA de forma irregular e com a anuência da Prefeitura, que custeou a obra com recursos 
públicos federais e municipais.  
 
A expedição do Alvará demandaria igualmente a regularidade patrimonial do imóvel 
matriculado sob nº 67.984 do Registro de Imóveis - 1ª Circunscrição de São José dos 
Pinhais, Estado do Paraná, cuja propriedade pertence à empresa AXE-IMÓVEIS LTDA. 
 
Ao emitir o Alvará nº 165/2014, intempestivo, a Prefeitura pretendeu dar regularidade à 
execução irregular da UPA em imóvel de propriedade particular, pois no seu conteúdo 
encontra-se indicado o imóvel registrado na matrícula 67.984. Saliente-se que o referido 
alvará silencia em relação ao restante da área que efetivamente é de propriedade do 
Município. 
 
3 – DO HABITE-SE 
 
Também em resposta à Solicitação de Fiscalização nº 201411180-01, de 16 de setembro de 
2014, envolvendo questionamento acerca do habite-se da construção, o Diretor de Divisão 
do Departamento de Gestão Urbana – Secretaria Municipal de Urbanismo de São José dos 
Pinhais, informou o que segue, nos termos da Declaração 01/24 – DIFIS, datada de 18 de 
setembro de 2014: 
 
“Informo que até a presente data não foi solicitada pela empresa SIAL CONSTRUÇÕES 
CIVIS LTDA a CVCO (Certificado de Vistoria e Conclusão de Obras), referente ao alvará 
de Construção n 165/2014, (UPA – Unidade de Pronto Atendimento Afonso Pena), situado 
na Professor Paulo Freire, 470 – Parque da Fonte – São José dos Pinhais/PR, referente ao 
item 1.2.10.” 
 
Saliente-se ainda que o habite-se da obra emitido pela Prefeitura constitui documento 
indispensável para existência do imóvel no mundo jurídico, exigido para averbação da 
construção na matrícula do imóvel. Além disso, constitui o atestado de conclusão da obra e 
de que a construção seguiu todas exigências da legislação municipal, mormente aquelas 
relacionadas às questões de segurança e saneamento. 



 
CONCLUSÃO 
 
Os documentos obrigatórios previstos nas normas de construção civil, emitidos pelo poder 
público, orientam os usuários acerca das regras a serem atendidas antes e durante a execução 
das obras, visando garantir a adequação da edificação aos critérios da Lei de Zoneamento, 
Uso e Ocupação do Solo e Sistema Viário Municipal, Código de Obras Municipal e Código 
de Posturas Municipal, Lei dos Registros Públicos. Com esse propósito são emitidos os 
Alvarás de Construção, Alvarás de Reforma, Alvarás de Demolição, etc. 
 
Outros documentos, emitidos pelo mesmo poder público, se prestam a atestar o atendimento 
das condições previstas no Alvará de Construção, bem como a regularidade das suas 
instalações em relação ao cumprimento das exigências dos demais órgãos públicos ligados à 
segurança, saneamento, vigilância sanitária, etc. É o caso do Habite-se, emitido após 
atendidas todas as exigências legais. O habite-se, então, atesta a conclusão da obra e a libera 
para ocupação. 
 
A Unidade de Pronto Atendimento - UPA Afonso Pena pode, de fato, até ter suas atividades 
iniciadas, haja vista que a proprietária é a Prefeitura de São José dos Pinhais/PR, contudo a 
regularidade do seu funcionamento poderá ser comprometida uma vez que não foram 
realizadas as vistorias e obtidos os respectivos licenciamentos necessários para ocupação 
segura do imóvel, principalmente em se tratando de um estabelecimento de saúde. 
 
Em resposta ao item 1.3.6. da Solicitação de Fiscalização nº 201411180-01, de 16 de 
setembro de 2014, o gestor assim se  manifestou,  nos termos da “Justificativa Técnica” 
datada de 18 de setembro de 2014, acerca da Licença Sanitária: 
 
“Ainda não foi emitida a Licença Sanitária para a Unidade referida porque não está 
mobiliada, não tem equipamentos e utensílios no local. Portanto, a vistoria dos técnicos 
ficaria prejudicada para abonas que as condições técnicas sanitárias serão garantidas no 
local.” 
 
Saliente-se que o Município recebeu a obra por meio do Termo de Recebimento Definitivo, 
datado de 09 de abril de 2014, sem a avaliação prévia dos órgãos licenciadores envolvidos.  
 
Aliado a isto, não restou comprovada a titularidade do Município sobre parte considerável 
do terreno registrado na matrícula 67.984 - condição para expedição de Alvará de 
Construção, e tampouco foram apresentados documentos que demonstrem a forma pela qual 
o Município tomou posse da referida área. Saliente-se que uma demanda judicial poderá 
comprometer o funcionamento da UPA e até inviabilizar a continuidade do programa social 
custeado com recursos públicos federais. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 643/2014, de 24 de outubro de 2014, a Prefeitura Municipal de São 
José dos Pinhais/PR apresentou a seguinte manifestação: 
 

“[...] 



O Alvará de construção da obra foi emitido em data de 31 de março de 2014 (cópia da 2ª 
via anexa ao presente). Os documentos referentes à CVCO, licença sanitária e o habite-se 
estão em fase de providências. Esclarecemos que realmente em virtude do constatado, este 
Município estará providenciando normativas e controles mais efetivos a fim de que tais 
exigências construtivas sejam providenciadas a tempo oportuno. 

Ouvida a Secretaria Municipal de Urbanismo, esta esclareceu que nas obras contratadas, 
inicialmente se define a área e é elaborado o projeto preliminar. Completo isso é solicitado 
abertura de processo licitatório para elaboração da sondagem do terreno, e elaboração dos 
projetos executivos. Aprovado pela Administração, abre nova licitação para a execução da 
obra.  No presente caso, a empresa vencedora para elaboração da sondagem e projetos 
complementares foi a PJJ Malucelli Arquitetura e Construção Ltda., através da 
Concorrência Pública nº 006/2010 – SEMAD, originando o contrato nº 196/2010. 
Concluído a aprovação de todos os projetos executivos, foi encaminhado para a empresa 
SIAL Construções Civis Ltda., vencedora da licitação, para execução da UPA. 

Verificado junto a Secretaria de Materiais e Licitações, foi detectada a existência de 
processo administrativo relativo a contratos em andamento referente a empresa PJJ. 
Entretanto, em virtude do esclarecimento da forma de condução do procedimento para 
efetiva contratação de obra no Município, no presente momento este irá providenciar 
abertura de Processo Administrativo referente a contratos no que tange a sondagem do 
terreno destinado a realização da obra, haja vista que num primeiro momento foi atestado 
por essa fiscalização que o atraso da obra com o aditivo qualitativo decorreu da alteração 
da fundação estrutural inicialmente delimitada para o prédio. [...]” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
O gestor confirmou a expedição intempestiva do Alvará de Construção da obra, bem como a 
inexistência dos demais documentos apontados no fato relatado, atribuindo as 
irregularidades às fragilidades normativas e de controle, que, segundo justificativa, “estará 
providenciando”. 
 
Saliente-se, entretanto, que os normativos que regem a expedição dos referidos documentos 
constituem regras basilares de todos os municípios brasileiros, e integram um conjunto de 
atividades finalísticas de estruturas existentes no âmbito das municipalidades, como é o caso 
das Secretarias Municipais de Urbanismo. 
 
No caso do Município de São José dos Pinhais/PR, os normativos podem ser encontrados no 
endereço http://www.sjp.pr.gov.br/secretarias/secretaria-urbanismo/, a exemplo do Código 
de Posturas do Município de São José dos Pinhais – Resolução nº 03/64 e da Lei 
Complementar nº 16, de 11 de novembro de 2005, que dispões sobre o Zoneamento, Uso e a 
Ocupação  do Solo e Sistema Viário do Município de São José dos Pinhais, Estado do 
Paraná, além de outros. 
 
O gestor não se manifestou acerca do apontamento envolvendo a titularidade da área 
registrada na matrícula nº 67.984, do Registro de Imóveis – 1ª Circunscrição da Comarca de 
São José dos Pinhais, com área de 2.143,26m², indicada no Alvará de Construção nº 
165/164, de 31 de março de 2014, sobre a qual está edificada parte da estrutura física da 
UPA Afonso Pena. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

http://www.sjp.pr.gov.br/secretarias/secretaria-urbanismo/


Recomendações: 
Recomendação 1: Notificar o gestor local para que apresente a documentação comprobatória 
da ocupação pacífica e regular do terreno, bem como o exercício pleno dos poderes inerentes 
à propriedade, à posse ou ao uso do imóvel onde foi implantada a UPA 24h; 
 
Recomendação 2: Notificar o gestor local para que apresente atestado de conclusão da 
edificação da unidade, assinado pelo gestor local e por profissional habilitado pelo CREA ou 
CAU. 
 
 
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. Não foram estabelecidos critérios de aceitabilidade para preços unitários, o que 
prejudica a avaliação objetiva da proposta do licitante. 
 
Fato 
 
Conforme disposto no art. 40, X, da Lei nº 8.666/1993, na contratação de obra ou serviço de 
engenharia, o instrumento convocatório deve estabelecer critérios de aceitabilidade dos 
preços unitários e global, permitida a fixação de preços máximos e vedada a fixação de 
preços mínimos. Tais critérios se justificam vez que a administração pública necessita de 
mecanismos objetivos para avaliar a proposta do licitante. 

Ocorre que o Edital nº 036/2011, cujo objeto é a contratação de empresa para executar a 
Construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Afonso Pena, no Município de São 
José dos Pinhais, não previu em seu item 5.0 – Julgamento das Propostas – os devidos 
parâmetros para avaliação da aceitabilidade dos preços unitários, não podendo, dessa forma, 
realizar o efetivo controle das propostas apresentadas no procedimento licitatório. 

A partir do momento em que não há a fixação dos preços unitários, pode vir a ocorrer o 
chamado “jogo de planilhas”, os quais podem causar prejuízo à administração pública. 

O próprio Tribunal de Contas da União editou a SÚMULA Nº 259/2010, que determina que 
“nas contratações de obras e serviços de engenharia, a definição do critério de 
aceitabilidade dos preços unitários e global, com fixação de preços máximos para ambos, 
é obrigação e não faculdade do gestor.” (Destacou-se) 
 
No mesmo sentido, as determinações constantes dos Acórdãos a seguir apresentados: 

 
Acórdão 1091/2007-TCU-Plenário 
Trecho da ementa: 



“2. É dever da Administração fixar em edital o critério de aceitabilidade de preços 
unitários em licitações de obras e serviços de engenharia, em respeito ao art. 40, 
inciso X, da Lei nº 8.666/1993. 
Acórdão 2555/2009-TCU-Plenário 
Trecho do voto: 
“9.Inicialmente, observo que, consoante vem se firmando na jurisprudência desta 
Casa, o estabelecimento dos critérios de aceitabilidade de preços unitários, com a 
fixação de preços máximos, é, na verdade, um poder-dever do gestor e não uma mera 
faculdade conferida pela lei, mesmo nas licitações por preço global (ex vi Acórdão 
1.090/2007-Plenário). 
10. A par disso, a jurisprudência também não tem admitido, mesmo nas licitações por 
preço global, que a planilha de preços e serviços apresente, em um ou mais itens, 
valores destituídos de razoabilidade, que podem possibilitar ganhos extraordinários 
ao particular, no futuro, mediante alterações artificiosas do contrato. 
(...) 
“(...)saliento que o gestor público deve adotar todas as precauções de forma a 
minimizar a eventual necessidade de alterações contratuais, pois toda e qualquer 
modificação no contrato acaba por desnaturar as condições originalmente licitadas e 
pactuadas.”(...)” 

Dessa forma, aponta-se a irregularidade constante do item 5.0 – Julgamento das Propostas – 
vez que este não fixa os critérios de aceitabilidade dos preços unitários para que a proposta 
do licitante possa ser avaliada objetivamente, conforme determina o art. 40, X, da Lei de 
Licitações. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício 643/2014 – Gabinete, de 24/10/2014, fls. 24/25, a Prefeitura Municipal 
de São José dos Pinhais/PR apresentou a seguinte manifestação: “No aspecto abordado 
neste item, este Município atualmente adequou os editais, ressaltando que o procedimento 
licitatório ocorreu no ano de 2012, sendo que a atual administração assumiu a gestão no 
ano de 2013. 
Por outro lado, convém salientar que o procedimento licitatório já está consolidado, tendo 
sido devidamente homologado, e em face do princípio da segurança jurídica não há mais 
como modificá-lo.”. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Em que pese o Gestor alegar a adequação dos novos editais quanto ao estabelecimento de 
critérios de aceitabilidade dos preços unitários e global e que a responsabilidade pela falha 
apontada seria da Gestão anterior, não se elide o fato de que o Edital de Licitação em 
questão não respeitou o art. 40, X, da Lei nº 8.666/1993.  
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.2. Indicação de marcas de forma indireta, sem apresentação de justificativa 
técnica. 
 
Fato 
 
Segundo dispõe o § 5º, do art. 7º, da Lei nº 8.666/1993,  nas licitações para a execução de 
obras e prestação de serviços é vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e 



serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo 
nos casos em que for tecnicamente justificável, ou ainda quando o fornecimento de tais 
materiais e serviços for feito sob o regime de administração contratada, previsto e 
discriminado no ato convocatório. 
O memorial descritivo/caderno de especificações que acompanha o projeto executivo da 
UPA – Afonso Pena, constante do Edital 036/2011, apresenta na grande maioria de seus 
itens a preferência de marcas que podem causar a restrição de competitividade, vez que os 
materiais estão incluídos em faixas exclusivas de provimento de produto por fornecedores 
determinados.  
 
 Em que pese a indicação de mais de um fornecedor ou a informação de que serão 
aceitos similares equivalentes, desde que aprovados pela fiscalização do órgão, não foram 
encontradas as  devidas justificativas técnicas para a realização da distinção de produtos 
alguns itens cuja especificação direciona para a marca detalhada, o que está em desacordo 
com a Lei de Licitações que veda tal prática. 
 
 Nesse sentido, a Jurisprudência do Tribunal de Contas da União: 
 
 Acórdão 636/2006-TCU-Plenário 
 Trecho da Ementa: 

“2. A indicação de marca na licitação deve ser precedida da apresentação de 
justificativas técnicas que demonstrem, de forma clara e inafastável, que a alternativa 
adotada é a mais vantajosa e a única que atende às necessidades da Administração.” 

 Trecho do voto: 
“9.Houve, portanto, preferência de marca acarretando limitação da concorrência, 
procedimento que se caracteriza como descumprimento ao preceito constitucional 
contido no inciso XXI do art. 37 da CF, que trata do princípio da isonomia, segundo o 
qual o processo de licitação pública deverá assegurar igualdade de condições a todos 
os concorrentes.” 

  
Acórdão 408/2008-TCU-Plenário 
 Trecho da Ementa: 

“É vedada a realização de licitações cujo objeto inclua bens e serviços sem 
similaridades ou de marcas, características ou especificações exclusivas, salvo nos 
casos em que for tecnicamente justificável (...), ensejando a infringência a esse 
dispositivo a nulidade dos atos ou contratos realizados e a responsabilidade de quem 
lhes tiver dado causa.” 

 
Ressalta-se que a vedação encontrada no § 5º, do art. 7º, da lei de Licitações não impede a 
identificação do bem, apenas exige que a preferência pela marca seja tecnicamente 
justificada, o que não ocorreu no caso em análise. 
  
##/Fato## 

2.2.3. Não houve aplicação de BDI diferenciado para equipamentos. 
 
Fato 
 
A Lei 8.666/93, em seu art. 23, prescreve a regra do parcelamento para obras, serviços e 
compras com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à 
ampliação da competitividade. Como nem sempre é possível aplicar a regra, e, em alguns 



casos, a execução da obra inclui o fornecimento de materiais e equipamentos de natureza 
muito própria e relevante materialidade no preço global do empreendimento, convencionou-
se por meio de jurisprudência consolidada do TCU que são aceitáveis percentuais reduzidos 
de BDI, entre 10% e 15%, para esses materiais.  

Isso porque nessas situações, se ocorresse a aquisição direta dos materiais e equipamentos 
pela Administração, não haveria incidência de diversos encargos indiretos que são 
repassados pela empresa contratada. O próprio Tribunal de Contas da União entende pela 
aplicação do BDI diferenciado sobre a fração não parcelada da obra, de acordo com sua 
jurisprudência.  

 Nesse sentido: 

Súmula nº 253/2010  

“Comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto da 
licitação, nos termos da legislação em vigor, os itens de fornecimento de materiais e 
equipamentos de natureza específica que possam ser fornecidos por empresas com 
especialidades próprias e diversas e que representem percentual significativo do 
preço global da obra devem apresentar incidência de taxa de Bonificação e 
Despesas Indiretas - BDI reduzida em relação à taxa aplicável aos demais itens.” 
(destacou-se) 

 Acórdão 1020/2007 – TCU – Plenário 

“(...) sendo o fornecimento de materiais e equipamentos item significativo do 
empreendimento analisado, faz-se necessária a diferenciação entre o BDI de 
fornecimento de materiais e o dos serviços de engenharia, de forma a enquadrar o 
primeiro a patamares geralmente aceitos pelo TCU. (...)” (destacou-se) 

Da análise da Curva ABC gerada a partir da Planilha de Serviços que consta do Edital 
036/2011, a qual foi licitada e contratada pela Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, 
verificou-se que foi estabelecido o valor de 25% quanto à aplicação de Bonificações e 
Despesas Indiretas para todos os itens. Constatou-se a possibilidade de aplicação de BDI 
DIFERENCIADO para a compra dos seguintes equipamentos: 
 
Tabela: Diferenciação do BDI para Equipamentos 

ITEM DISCRIMINAÇÃO QUANTIDA
DE 

PREÇO 
UNITÁRIO 

(R$) 

TOTAL POR 
ITEM 

19.1.36 Grupo Motor Gerador 1 UN 153.381,07 153.381,07 

26.11 Postos de consumo para 
oxigênio 34 UN 3.487,29 11.8567,86 

26.10 Moto compressores de ar 
comprimido 3 UN 22.865,79 68.597,37 

26.4 Central de Vácuo 2 UN 25.465,60 5.0931,2 

26.47 Painéis de gases medicinais e 
elétricos 20 UN 1.954,56 3.9091,2 

25.6 Unidade evaporadora + 
condensadora 5 UN 6.524,00 3.2620 



 

A não aplicação da diferenciação do BDI por parte do contratado gerou ao contratante 
público prejuízos decorrentes de perda de economicidade da ordem de R$ 42.721,68, 
quando considerado um percentual recomendado de até de 15% (Jurisprudência TCU). 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício 643/2014 – Gabinete, de 24/10/2014, fls. 25, a Prefeitura Municipal de 
São José dos Pinhais/PR apresentou a seguinte manifestação: “No aspecto abordado neste 
item, este Município atualmente adequou os editais, ressaltando que o procedimento 
licitatório ocorreu no ano de 2011, sendo que a atual administração assumiu a gestão no 
ano de 2013. 
Por outro lado, convém salientar que o procedimento licitatório já está consolidado, tendo 
sido devidamente homologado, e em face do princípio da segurança jurídica não há mais 
como modificá-lo.”. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
O fato da irregularidade apontada ter ocorrido durante a Gestão anterior não elide o 
desrespeito à jurisprudência do Tribunal de Contas da União, consolidada por meio da 
Súmula nº 253/2010, no sentido da obrigação da aplicação de BDI diferenciado para 
equipamentos, o que gerou a ausência de economicidade no Procedimento Licitatório da 
ordem de R$ 42.721,68. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.4. Orçamento Básico não detalhado expõe risco de sobrepreço ao Contrato. 
 
Fato 
 
A fim de verificar a compatibilidade dos preços da proposta vencedora do certame aos 
preços de mercado, foram realizadas análises quanto à possível ocorrência de sobrepreço nas 
composições de custos unitários das planilhas contratuais. Tais preços foram verificados a 
partir da aplicação da metodologia do Diagrama de Pareto ( “Curva ABC”). 

A equipe de engenharia da CGU avaliou os valores dos serviços contratados a partir da 
distribuição do gráfico de Pareto, alcançando um horizonte de 60%  sobre o custo total 
contratado. Na avaliação do custo dos itens de serviços contemplados, foram utilizados 
preços referenciais, em conformidade com o estabelecido na Lei nº 12.309 de 09/08/2010 
(LDO2011). Nos casos não constantes dos sistemas de referência, os custos foram apurados 
por meio de pesquisa de mercado (art. 127). 

Foram realizadas várias simulações para a obtenção de um custo parametrizado coerente 
com o serviço executado e dentro da realidade de mercado, de tal forma que, o contratante 
público não fosse onerado, assumindo custos equivocados em detrimento dos ganhos 
desproporcionais do contratado. Desta forma foram realizadas as seguintes projeções: 

19.1.31 Transformador Trifásico 1 UN 25.664,18 25.664,18 
31.1 Plataforma elevatória para PNE 1 UN 22.615,60 22.615,6 

26.5 Conjunto de filtros 
bacteriológicos 2 UN 11.276,28 22.552,56 



 

a) Avaliação de itens de serviços a partir de orçamentos fidedignos de mercado, 
priorizando orçamentos locais; 

b) Avaliação de itens de serviço a partir de custos do Sistema Nacional de índices e 
Custos da Construção Civil, com compatibilização de subserviços; 

c) Avaliação do item de itens de serviço a partir do uso de composições de custos 
Sistema PINI, conjugadas com preços do Sistema Nacional de índices e Custos da 
Construção Civil. 

 

Dessa forma, o que se constatou a partir dos elementos constantes da planilha referencial 
(projeto básico) e planilha contratual, foi a ocorrência de preços acima dos valores 
referenciais utilizados como parâmetros nas contratações de obras públicas com aplicação de 
recurso federal. 

  



Tabela: Cálculo do Sobrepreço 

IT
EM DISCRIMINAÇÃO UN 

QUANTI
D. 

ADEQU
ADO 

R$ 
UNIT 

SINAP
I 

TOTAL 
SINAPI 

R$ 
UNIT 
CONT
RATA

DO 

TOTAL 
PREF 

ADEQUAD
O 

SU 
BDI = 
(PUC 
BDI – 

PR 
BDI) 

SS = (SU 
X QC) 
(R$) 

                    

14.
6 

J04 - Janela de Correr em 
alumínio, com pintura 
eletrostática na cor branca, 
160x240cm, vidro incolor liso 
6mm, colocada ud 43,00 618,35 26.589,05 

2.864,6
4 123.179,52 

2.246,2
9 96.590,47 

17.
1 

Telha aço galv. ondul/trapez. 
e=0,50mm, acess.fix. m2 2.504,04 43,64 

109.276,21
5 46,15 115.561,45 2,51 6.285,14 

14.
3 

J02 - Janela de Correr em 
alumínio, com pintura 
eletrostática na cor branca, 
160x160cm, vidro incolor liso 
6mm, colocada ud 47,00 618,35 29.062,45 

1.909,7
6 89.758,72 

1.291,4
1 60.696,27 

19.
2.3 

Condutor cobre c/ isolamento 
PVC  750V, #= 4,0mm2 m 26.000,00 1,99 51.740,00 3,16 82.160,00 1,17 30.420,00 

6.4 
Forma pinho 3ªconstr p/viga bald.  
- reap 2x m2 948,90 47,46 45.037,17 53,67 50.927,46 6,21 5.890,30 

19.
2.2 

Condutor cobre c/ isolamento 
PVC  750V, #= 2,5mm2 m 18.338,00 1,35 24.756,30 2,57 47.128,66 1,22 22.372,36 

11.
1 

Divisórias dos sanitários em 
laminado melamínico estrutural 
TS ( fórmica maciça), material 
totalmente à prova d'água, com 
acabamento texturizado nas duas 
faces . Estrutura do sistema em 
perfis especiais em alumínio, na 
liga 6063 , têmpera t6, anodização 
natural fosca ou pintura 
eletrostática brilhanete, nas cores 
branca e preta . Utilizar laminado 
melamínico na cor Branco Polar 
l190, da marca Neocom ou 
equivalente. m2 120,32 137,50 16.544,00 374,30 45.035,78 236,80 28.491,78 

14.
1 

J01 - Janela Basculante em 
alumínio, com pintura 
eletrostática na cor branca, 
160x80cm, vidro incolor liso 
4mm, colocada ud 45,00 631,45 28.415,25 954,88 42.969,60 323,43 14.554,35 

14.
11 

J09 - Janela Basculante em 
alumínio, com pintura 
eletrostática na cor branca, 
160x80cm, vidro incolor liso 
4mm, colocada ud 37,00 631,45 23.363,65 954,88 35.330,56 323,43 11.966,91 



21.
8.4 

Pia aço inox 01 cuba,  c/ forro 
conc. 0,60x1,80m cj 22,00 380,45 8.369,90 424,48 9.338,56 44,03 3.434,34 

1.2 
Tapume chapa comp res 12mm 
h=2,20m m 346,00 64,65 22.368,90 84,74 29.320,04 20,09 6.951,14 

12.
1.1
0 

P09 - Porta de Abrir em madeira 
lisa com revestimento melamínico 
branco e acústico, 160x210cm, 
com bandeira basculante 
160x70cm cj 4,00 304,88 1.219,50 

7.197,2
8 28.789,12 

6.892,4
1 27.569,62 

21.
8.1 

Lavat. louça bca s/col.,incl. 
acessórios tipo B cj 66,00 51,63 3.407,25 248,28 16.386,48 196,66 22.222,02 

14.
7 

J05 - Janela Fixa em alumínio, 
com pintura eletrostática na cor 
branca, 160x60cm, vidro incolor 
liso 4mm, colocada ud 27,00 618,35 16.695,45 716,16 19.336,32 97,81 3.716,78 

7.1 
Armadura CA-50, Ø 6,30mm 
(1/4"),   p=0,25Kg/m Kg 4.623,50 7,06 32.653,47 7,14 33.011,80 0,08 283,73 

34.
2 

Pintura latex acril.+massa PVA 
2dmão p/forro gesso m2 1.388,71 15,20 21.108,39 17,36 24.108,00 2,16 2.999,61 

21.
8.3 

Bacia sifon.louça bca c/cx acopl, 
completa cj 55,00 196,39 10.801,31 210,14 11.557,70 13,75 1.554,03 

 

O estudo realizado apontou que 17 itens de serviço resultaram em valores enquadrados 
acima da mediana do valor referencial, o que resultou num total de R$ 332.505,56 acima dos 
preços paradigmas que, para tanto, foram considerados com idêntico BDI aplicado pelo 
contratado. Os valores discordantes do orçamento paradigma representaram um percentual 
de 6,21% sobre do valor total da contratação. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício 643/2014 – Gabinete, de 24/10/2014, fls. 25/26, a Prefeitura Municipal 
de São José dos Pinhais/PR apresentou a seguinte manifestação: “Ouvida a Secretaria 
Municipal de Viação e Obras Públicas, através do engenheiro responsável, consigne-se que 
a conclusão desta fiscalização apontou resultados acima da mediana do valor referencial, 
no entanto foi baseada na aplicação da metodologia do diagrama de Pareto (“Curva 
ABC”), sendo que, com a devida vênia, este método pode não refletir a realidade de valores 
utilizados na prática de mercado, pois trata-se apenas de um parâmetro, visto que a 
possibilidade de não terem sido considerados os preços abaixo da mediana.”. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Equivoca-se o Gestor ao entender que os preços foram obtidos através do diagrama de 
Pareto, vez que este configura-se como procedimento antecessório auxiliar para a obtenção 
do universo da análise. A metodologia de avaliação utilizada foi a estabelecida na Lei nº 
12.309 de 09/08/2010 (LDO2011), tendo como base os preços referenciais (paradigmas) 
aceitos pela Administração Pública, bem como orçamentos de mercado, subsidiariamente. 



Logo, a avaliação realizada é plenamente consistente, assim como os valores a partir dela 
obtidos. Não manifestou o gestor, por sua vez, os eventuais preços “abaixo da mediana” que 
citou. Portanto, mantém-se a constatação, corroborando a informação do gestor com o fato 
de não ter realizado orçamento detalhado que subsidiasse a contratação nos termos 
estabelecidos na Lei nº 12.309 de 09/08/2010, Lei 8666 de 21/06/1993 nos seus artigos 
6º¨inciso IX, e artigo 7º, parágrafo 2º; submetendo, assim, o contrato à temerariedade de 
assunção de preços manifestadamente acima daqueles praticados pela gestão pública - no 
âmbito de contratos mantidos com recurso federal - ainda que parcialmente. No caso, o 
recurso federal correspondeu a 46,63% do total da obra, ou seja, R$ 2.600.000,00.  
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.5. Não utilização da marca do Governo Federal na divulgação do projeto. 
 
Fato 
 
A visita técnica realizada na Unidade de Pronto Atendimento – Afonso Pena evidenciou a 
ausência da marca do Governo Federal como repassador de recursos para a obra da UPA. 
Observa-se que as placas que identificam tanto o Município de São José dos Pinhais quanto 
da construtora contratada para a execução da obra permanecem no local. Segue registro 
fotográfico: 

 

 

 
Foto 01 – UPA – Placas de Identificação da Obra. Foto 02 – UPA – Placa de Identificação da Construtora. 

. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício 643/2014 – Gabinete, de 24/10/2014, fls. 26, a Prefeitura Municipal de 
São José dos Pinhais/PR apresentou a seguinte manifestação: “Ouvida a Secretaria 
Municipal de Saúde a respeito deste item, foi esclarecido que na verdade este Município 



não deixou de informar na placa de identificação a divulgação de Recursos do Governo 
Federal para o projeto. Ocorre que devido às intempéries naturais a placa de identificação 
do Governo Federal como repassador dos recursos veio a ser derrubada pelo vento e 
chuvas. Informamos que este Município estará tomando todas as precauções no sentido de 
que tal fato não venha mais ocorrer, a fim de não prejudicar as devidas informações no 
tocante à destinação de recursos públicos federais.”.  
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A obra não foi inaugurada até o momento da finalização deste trabalho e, portanto, a 
manifestação do Gestor não elide a irregularidade apontada. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.6. Quantidade de materiais que consta da medição é incompatível com itens e 
quantitativos previstos em projeto e executados no local da obra. 
 
Fato 
 
Da análise dos quantitativos previstos em projeto e pagos até a 22ª medição, assim como da 
verificação “in loco” para verificação dos materiais empregados e equipamentos adquiridos 
para a  obra, constatou-se inconsistência de quantitativos e/ou descrição quanto aos 
seguintes itens: 
 

1) Ar Condicionado (Unidade Condensadora + Evaporadora) 
 
Quanto às unidades de 24000 BTUs, verificou-se a instalação de 04 (quatro) unidades da 
marca LG. Contudo, na 17ª medição identificou-se o pagamento de 06 (seis) unidades da 
marca Hitachi. Ou seja, as Notas Fiscais apresentam equipamentos de uma determinada 
marca, mas no local foram encontrados materiais diferentes e em menor quantidade.  
Quanto às unidades de 60000 BTUs, verificou-se a instalação de apenas 02 (duas) unidades 
da marca Hitachi. Entretanto, na 17ª medição identificou-se o pagamento de 05 (cinco) un. 
Ou seja, há uma diferença de três unidades destes equipamentos entre a quantidade paga e a 
instalada na obra.  
 

  Instalado no 
local 

17º 
Medição   

 Previsto 
em 
Projeto 

BTU Hitachi LG Hitachi Diferença  

24000   4 6 -2 6 

60000 2   5 -3 5 

  2 4 11 -5 11 

 
 

2)  Esquadrias  
 



Em relação às esquadrias, verificou-se que a quantidade de Janelas J05 prevista em projeto, 
no piso superior, de 38 (trinta e oito) unidades, foi reduzida para 27 (vinte e sete); conforme 
consta das medições. Contudo, a partir da análise do projeto, não foi possível identificar 
nenhuma das J05 previstas na relação de esquadrias. 
Da mesma forma, as medições apresentam o pagamento de 06 (seis) janelas J08, mas no 
projeto consta apenas 01 (uma) unidade. 
Observa-se que todas as demais esquadrias constantes das relações apresentadas foram 
localizadas tanto no projeto básico quanto nas medições. O projeto “as built” arquitetônico, 
o qual possibilitaria a conferência do quantitativo de esquadrias, não foi apresentado, 
conforme solicitado por meio da SF 201411180/01. Foi encaminhado à equipe técnica 
apenas o “as built” do sistema de ar condicionado. 

 
MEDIÇÃO PROJETO 

Código 

  

Quantidade Quantidade 
Localização 

Térreo Superior Térreo Superior 

J05 0 27 0 0  Não localizadas 

J08 6 0 1 0 GLP 

. 
  
##/Fato## 

2.2.7. Alteração no projeto básico sem as devidas justificativas técnicas. 
 
Fato 
 
De acordo com o art. 73, I, “a” e “b”, da Lei nº 8.666/1993, em se tratando de obras e 
serviços, o objeto do contrato será recebido assim que finalizada a sua execução, 
primeiramente de forma provisória e, posteriormente, de forma definitiva, após a execução 
dos exames e verificações necessárias que atestem a qualidade de execução da obra. 
 
Conforme os documentos constantes do Processo Administrativo 821/2011 - DECOL, a 
Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais recebeu definitivamente, por meio de Termo 
Circunstanciado, em 09/04/2014, a obra Construção da Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA) Afonso Pena, localizada à Rua Francisca de Souza Cortes, 460, Bairro Afonso Pena. 
 
A equipe técnica da CGU esteve em visita de avaliação da obra, nos dias 12 e 17/09/2014, e 
pode averiguar a execução dos serviços e suas particularidades, confrontando as planilhas de 
serviços e projetos. A execução do objeto do Contrato 328/2011, esteve a cargo da empresa 
SIAL Construções Civis Ltda.. Segue registro fotográfico. 
 



  
Unidade de Pronto Atendimento Afonso Pena – 
UPA, São José dos Pinhais (PR), 17 de setembro 

de 2014. 

Hall de Entrada Principal - UPA, São José dos 
Pinhais (PR), 17 de setembro de 2014. 

  
Vista Hall de Entrada Principal - UPA, São José 

dos Pinhais (PR), 17 de setembro de 2014. 
Placas de Fibra Mineral - UPA, São José dos 

Pinhais (PR), 17 de setembro de 2014. 

  
Elevador para PNE – Auditório UPA, São José dos 

Pinhais (PR), 17 de setembro de 2014. 
Hall do Auditório - UPA, São José dos Pinhais 

(PR), 17 de setembro de 2014. 



  
Parte interna do Auditório - UPA, São José dos 

Pinhais (PR), 17 de setembro de 2014. 
Sala de Raio X - UPA, São José dos Pinhais (PR), 

17 de setembro de 2014. 
 

  
Instalações Sanitárias - UPA, São José dos Pinhais 

(PR), 17 de setembro de 2014. 
Instalações Sanitárias - UPA, São José dos Pinhais 

(PR), 17 de setembro de 2014. 

  
Grupo Moto Gerador - UPA, São José dos Pinhais 

(PR), 17 de setembro de 2014. 
Central de Ar Comprimido - UPA, São José dos 

Pinhais (PR), 17 de setembro de 2014. 



  
Entrada das Ambulâncias - UPA, São José dos 

Pinhais (PR), 17 de setembro de 2014. 
Detalhe Estrutura Metálica - UPA, São José dos 

Pinhais (PR), 17 de setembro de 2014. 
 

A equipe responsável pela avaliação da qualidade técnica da execução da obra não 
identificou vícios construtivos ou defeitos que devam ensejar reparos por parte da empresa 
que realizou os serviços. Os revestimentos aplicados, em sua grande parte, são de alto 
padrão (cerâmicas, granitos, forros, metais sanitários). Verificou-se, contudo, que na área de 
acessos das ambulâncias/emergência, não foi construída a laje em concreto armado 
detalhada no projeto de arquitetura. Conforme registrado anteriormente, na penúltima foto, 
resta no local somente a cobertura em telha metálica apoiada em estrutura. 

Não foram disponibilizados documentos que justificassem a alteração relatada e os custos 
suprimidos. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício 643/2014 – Gabinete, de 24/10/2014, fls. 27, a Prefeitura Municipal de 
São José dos Pinhais/PR apresentou a seguinte manifestação: 
 
“Ouvida a Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas, através do engenheiro 
responsável, o mesmo confirma que houve alteração do projeto arquitetônico, uma vez que 
a solução apresentada não era tecnicamente segura, tendo sido substituída a estrutura de 
concreto pela estrutura metálica, sendo que, quanto ao custo, a própria empresa assumiu o 
valor a maior decorrido da substituição, tendo sido aprovada em conjunto a empresa, o 
autor do projeto e a fiscalização deste Município.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais não apresentou os elementos técnicos 
necessários para fundamentar a alteração realizada após a aprovação do projeto e 
contratação da obra. Não foram também apresentadas a ART e a formalização contratual da 
respectiva modificação. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

3. Conclusão 
 

Com base nos exames realizados, conclui-se que a UPA24H AFONSO PENA, objeto da 
fiscalização, apesar de ter estar concluída desde abril de 2014, ainda não encontra-se em 
funcionamento em virtude de falhas no projeto básico da obra, que ocasionaram atraso em 



sua execução, prejudicando o atendimento à população, real beneficiária do programa 
governamental. 



Ordem de Serviço: 201411321 
Município/UF: São José dos Pinhais/PR 
Órgão: MINISTERIO DAS CIDADES 
Instrumento de Transferência: Contrato de Repasse - 658641 
Unidade Examinada: SAO JOSE DOS PINHAIS PREF GAB DO PREFEITO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 42.274.001,83 
Prejuízo: R$ 1.761.539,58 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 09/09/2014 a 19/09/2014 sobre a 
aplicação dos recursos do programa 1138 - Drenagem Urbana e Controle de Erosão 
Marítima e Fluvial / 10SG - Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis e de 
Manejo de Águas Pluviais no município de São José dos Pinhais/PR. 
 
A ação fiscalizada destina-se a Apoio a estados e municípios para implantação, ampliação e 
melhorias dos sistemas de drenagem urbana e de manejo de águas pluviais em municípios 
com população total superior a 50 mil habitantes, e municípios integrantes de Regiões 
Metropolitanas (RMs) ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDES) 
visando à construção de infraestruturas de contenção; urbanização; recuperação ambiental; 
macro e microdrenagem; e de reuso das águas pluviais, bem como, promoção do 
escoamento regular das águas pluviais e prevenção de inundações, proporcionando 
segurança sanitária, patrimonial e ambiental. 

  

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. Problemas de execução prejudicam o término dos trabalhos do Parque Linear 
Ressaca 
 
Fato 
 
Com intuito de subsidiar a análise qualitativa sobre os serviços do Contrato nº 133/2012-
SERMALI, foram realizadas visitas técnicas às obras do Parque Linear do Rio Ressaca, 
entre os dias 15 e 19/09/2014. Na ocasião a equipe da CGU foi acompanhada do fiscal do 
contrato, que é engenheiro da Prefeitura, bem como pelo engenheiro responsável da 
Construtora Sial. 
Conforme planejamento realizado, foram priorizados os serviços da Segunda Etapa do 
Contrato de Repasse nº 0292738-65. Tal escolha foi bem sucedida considerando que a Etapa 
2 encontra-se em fase final de obras (83,40% de execução física), de forma que foi possível 
avaliar as frentes de serviço, composição de equipes e maquinários, canteiro de obras, bem 
como, irregularidades executivas, as quais estão relatadas nesta constatação. 
 
A obra teve sua ordem de inicio assinada em 09/07/2012. Os serviços mais impactantes e 
representativos desta etapa constituíram-se de: 
 

a) Movimentação de terra; 
b) Execução de laje de fundo em concreto armado de 20cm de espessura; 
c) Instalação de pré-moldados trapezoidais nas margens; 
d) Instalação de galerias em concreto armado. 

 
A fiscalização dos serviços de movimentação de terra restringiu-se à avaliação qualitativa 
dos mesmos serviços, uma vez que o quantitativo real de cortes/aterros movimentações 
somente poderia ser obtido a partir de novo levantamento planialtimétrico, de modo a 
confrontar as seções originais do terreno. 
Quanto à laje de fundo, avaliou-se que o volume aproximado de concreto empregado seria 
da ordem de 2.300 m3. 
Por sua vez, a extensão do canal aberto seria de, aproximadamente, 1.850m (em seções de 8 
ou 9m). As galerias pré-moldadas de grande seção foram empregadas nas travessias de ruas 
e trechos detalhados no projeto. 
 
Ficou demonstrado, a partir da análise dos documentos do Contrato de Repasse, que a 
CAIXA tem realizado visitas periódicas para avaliação das medições de serviços propostas 
pela Prefeitura, de modo que, até setembro de 2014, acumulavam-se 34 Relatórios de 
Análise do Empreendimento (RAE) registrados pelo Banco; este último datado em 
27/06/2014. 
Na sequência enumeramos os aspectos mais relevantes da inspeção técnica, com ênfase 
naqueles cuja atuação da empresa construtora não foi adequada, ou que tenham sido 
identificados problemas construtivos ou de acabamento: 
 
1. Pontos de Retrabalho e Entulhos 



 

 
 

 

Neste trecho, o leito do novo canal do Rio Ressaca está 
com vazão comprometida em virtude do acúmulo de 
entulhos e terra. 
 

Cabeceira da galeria sob Av. José Lepinski inacabada e 
com aglomerados de entulhos que se projetam para o 
interior do canal. 

 
 

 

Acabamento em diversas conexões de condutores de 
águas pluviais com o Rio Ressaca foi executado com 
argamassa de má qualidade. Fotos demonstram 
fissuração e desagregação dos materiais utilizados. 

Contenção de Concreto na galeria sob Av. José Lepinski 
demonstrou acabamento ruim com várias “bicheiras “  
no concreto, expondo à corrosão, as armaduras. 

 
 

  



Local onde a utilização de maquinário comprometeu 
as placas pré-moldadas na margem direita do canal. 

Detalhe da foto anterior. A situação expõe o talude ao 
assoreamento, bem como, em situação de chuvas mais 
intensas,  pode propiciar o arrancamento das placas 
pré-moldadas, comprometendo a seção do canal. 

  
Local onde houve o acúmulo de entulho dentro da 
calha do canal, comprometendo sua funcionalidade. 

Travessia de galeria sob a Av. Rocha Pombo, com 
obras inconclusas, prejudicando a circulação de 
pedestres. 

 
Conforme se verificou, tais retrabalhos resultarão em transtorno aos moradores e usuários 
das vias que cruzam o Rio Ressaca. A solução destas falhas é fundamental para o 
cumprimento dos objetivos do contrato. 
Embora a obra esteja atrasada e vários serviços pontuais possam ser reprovados, não houve, 
por parte do fiscal do contrato, a emissão de nenhuma advertência ou multa contratual ao 
executor. A CAIXA realizou ponderações quanto aos problemas citados sem ação imediata 
do executor. Ressalte-se que as eventuais reprovações não impactam de forma representativa 
as medições que já foram liberadas. 
 
 
  



2. Serviços pendentes de término (medidos apenas parcialmente pela CAIXA). 
 

 
 

 

Trecho onde o talude de encosta da galeria não foi 
concluído. 

Outro ponto onde os taludes de cabeceira das galerias 
não foram concluídos. 

  
Local onde ocorreu descarga de entulho por parte da 
empresa. A obra de canalização deste trecho, no final da 
Rua Assaí, ainda não foi executada e prejudica 
moradores da vizinhança. 

Trecho onde não houve a conclusão do canal em virtude 
de interferência de galeria de esgotos da Empresa de 
Saneamento. 

 
Destaque-se entre as constatações apontadas a reclamação por parte de moradores da Rua 
Assaí, no seu trecho final, quanto ao local ter servido de destinação de entulhos de obra pela 
construtora. Ademais, a execução de estacionamento aos usuários do parque linear se dará 
neste local, sendo esta, uma obra da segunda etapa que ainda não avançou, de modo a 
minimizar os danos que o atraso nos serviços ocasionou. 
 
 
  



3. Trechos comprometidos da Ciclovia adjacente ao Canal do Rio. 
 
A Ciclovia que acompanha o percurso da canalização do Rio Ressaca faz parte integrante 
das obras de consolidação do Parque Linear contratado com a Empresa Sial. Na sequência 
são apontados problemas que foram detectados durante as visitas técnicas e que necessitam 
de correção por parte da empresa. 
 

  
Existência de “panelas” no asfalto, cuja capa de 
CBUQ demonstrou espessura inadequada. (neste 
trecho aproximadamente 1 cm). 

Outro trecho onde foi detectado fissura horizontal do 
pavimento associada ao afundamento do mesmo. 

  
Fissura horizontal na camada de pavimento, originada 
em consequência de compactação inadequada do 
talude e subase da ciclovia. 

Aparecimento da patologia “escamas de jacaré” na 
capa do pavimento. Considerando que o mesmo só 
recebe o trânsito de pedestres e bicicletas, denota-se 
que a base do pavimento foi inadequadamente 
construída. 



  
Trecho de obra inconclusa da ciclovia em virtude de 
interferência de serviços no canal de drenagem do rio 
que encontram-se inacabadas. 

Foto ilustra frente de trabalho na ciclovia onde 
ocorriam trabalhos de compactação da base. 
 

 
As 4 primeiras fotos da Ciclovia  dizem respeitos à serviços que já foram parcialmente 
medidos pela CAIXA. 
 
4. Placas de Obra e Canteiros. / Alterações de Projeto 
 
 

 
  
Placa de obras no trecho final da etapa 2 da obra. 
Interseção com a Rua Angelo M. Redeshi. 

Placa de Obras no trecho inicial (jusante) do Rio 
Ressaca, identificando recursos do Governo Federal e 
atuação da empresa executora. 



 
  
Trecho onde houve alteração de projeto em virtude 
da alteração do ponto de conexão de córrego 
afluente – margem esquerda.  

Pré-moldados em concreto estocados em canteiro. 
Conforme se verificou, o canteiro foi estrutura para 
produzir peças pré-moldadas utilizadas na obra. 

 
 
5. Obras Arte 
 
Neste segmento destacou-se as Galerias (Obras de Arte) mais importantes do trecho 2, 
muitas das quais propiciam a transição do Rio sob ruas da cidade. 
 

 
  
Galerias sob travessia de rua. Destaque para a frente 
de trabalho com uso de escavadeira hidráulica na 
limpeza do leito de concreto do canal.. 

Galerias sob travessia da Rua Angelo M. Redeshi. 



 
  
Galerias sob a Rua Comand. José Lepinski. A 
galeria nova encontra-se à direita (mais profunda 
que as originalmente existentes) 

Galerias sob a Rua Rolândia. 

 
 

  
Galerias sob Av. Rocha Pombo. A Galeria de maior 
seção é a nova. As demais são pré-existentes e foram 
adaptadas dentro do projeto do Parque Linear do Rio. 

Galerias sob a Av. Rui Barbosa 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 643/2014 – Gabinete, de 24/10/2014, o Gestor manifestou o seguinte:  
 
“Ouvida a Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas, através do engenheiro 
responsável, foi esclarecido que eventual acúmulo de entulhos e retrabalhos não causam 
transtorno aos moradores, uma vez que estão sendo executados dentro da calha do canal, e 
não no local de travessia e trânsito de moradores/pedestres. 
 
Quanto ao local de estacionamento, foi necessário para a execução das obras, sendo que, 
ao final de cada turno de trabalho, é efetuada a limpeza do entorno do local de trabalho, 
para minimizar os transtornos aos moradores do bairro. 
 



Ainda convém informar que, em decorrência de uma execução deste porte, não há como 
manter o local de trabalho sem causar qualquer transtorno transitório aos moradores e 
demais transeuntes que circulam na área. 
 
Trechos comprometidos da ciclovia adjacente ao canal do rio - fls. 47 e 48. 
 
A Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas informou que a obra ainda não chegou 
ao seu termo final, sendo que na ocasião, será efetuada vistoria e, se permanecerem os 
defeitos apontados, a empresa será notificada para efetuar a correção dos mesmos.” 
. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Cabe à prefeitura implementar uma fiscalização mais efetiva da obra, de forma a minimizar 
os problemas detectados, bem como, os impactos junto à comunidade adjacente à obra. 
Manifestação parcialmente acatada. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.2. Escopo dos trabalhos 
 
Fato 
 
O escopo do presente trabalho compreende o “trecho 2” das obras do Sistema para controle 
das cheias no canal do Rio Ressaca, no município de São José dos Pinhais /PR, constituído 
por 3 etapas de obras.  O trecho 2 está delimitado pela Rua Ângelo Moro Redeschi até a Av. 
Rui Barbosa. Os trabalhos consistem em implantação de obras de drenagem para controle de 
cheias em trechos com canal aberto e trechos com galerias celulares, com implantação de 
parque linear urbano ao longo do rio sobre a área de intervenção. 

Conforme Memorial Descritivo apresentado pela Prefeitura do município, constituem 
componentes do Sistema, resumidamente: 

-substituição e adequação de bueiros; 

-execução de canais abertos e fechados; 

-execução de galerias; 

-complementação da micro drenagem existente; 

-adequação de ponte; 

-relocação de rede de água e esgoto; 

-execução de drenagem, terraplenagem e hidrossemeadura para implantação do Parque 
Linear. 
  
##/Fato## 

2.2.3. Informações Gerais 
 



Fato 
 
O Contrato de Repasse CR.0292.738-65/2009/Ministério das Cidades/Caixa, Siafi 658641, 
com valor de repasse inicialmente fixado em R$ 36.273.865,26, e contrapartida estabelecida 
em R$ 1.909.150,80, tem por objeto custear a execução das obras do Parque Linear do Rio 
Ressaca em São José dos Pinhais, selecionada no âmbito do PAC/2009-Programa Drenagem 
Urbana Sustentável.  

O Ministério das Cidades, por intermédio da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental 
– SNSA tem como competência setorial a prestação de apoio técnico e financeiro para 
implementação das ações de saneamento básico e ambiental aos municípios com população 
superior a 50 mil habitantes ou integrantes de Regiões Metropolitanas e Regiões Integradas 
de Desenvolvimento. 

O Governo Federal adotou critérios técnicos para a eleição de áreas prioritárias dentre as 
demandas apresentadas, baseando-se nos seguintes critérios: a) verificação da existência de 
projeto de engenharia em condição de licitar; b) enquadramento da iniciativa no Programa 
de Drenagem Urbana Sustentável; c) comprovação de que o projeto apresentado se destina a 
resolver problema de enchentes e/ou inundações e d) apresentação de licença ambiental 
prévia ou de, pelo menos, comprovação de que a mesma foi demandada ao órgão ambiental 
tal competente. 

Após análises técnicas, o Comitê Gestor do PAC, coordenado pela Casa Civil da Presidência 
da República da República, deliberou pelo atendimento da demanda abaixo discriminada, 
com recursos do Orçamento Geral da União-OGU e contrapartida mínima de 5%. 

O projeto em questão visa à desapropriação total no curso principal do Rio Ressaca numa 
faixa de 30 m para esquerda e 30 m para direita a partir de suas margens e realizar as demais 
obras de construção ou ampliação dos bueiros criando condições favoráveis ao escoamento, 
preservação da qualidade do rio e a implantação do Parque Linear. 

O Rio Ressaca trata-se de um afluente do rio Iguaçu, drena uma área aproximada de 13 
Km2, totalmente contida no perímetro urbano do município de São José dos Pinhais, em 
situação de ocupação regular e irregular de faixa de preservação permanente. Tem sido o 
receptor natural dos resíduos sólidos lançados, direta ou indiretamente, no seu curso d’água, 
além dos afluentes dos esgotos sanitários de origem doméstica e demais atividades 
desenvolvidas na bacia hidrográfica, sendo características do problema: 

I- Assoreamento no rio Ressaca; 
II- Impermeabilização do solo causada pelas grandes obras voltadas para a 

indústria automobilística e para atendimento do aeroporto (hotéis, 
estacionamentos, armazéns de grande porte, etc ...), diminuindo o volume de 
água absorvida pelo solo com a ampliação do volume de água/detritos 
direcionados para o rio Ressaca; 



III- Ocupação irregular e desordenada nas margens do rio sem controle sanitário 
resultando em contaminação hídrica e diminuição da vazão por conta do 
lançamento de resíduos sólidos no rio Ressaca. 
 

A intervenção tem por objetivo geral desenvolver um projeto de recuperação ambiental para 
a bacia do Rio Ressaca que possibilite benefícios à população de São José dos Pinhais nos 
aspectos sociais, urbanísticos, recreativos e de saúde.  

Tem, ainda, por objetivos específicos:  

I- Remover o material assoreado no fundo do rio, diminuindo os riscos de 
inundações; 

II- Criar o Parque Linear Urbano do rio Ressaca resolvendo o problema da 
população local promovendo a criação de áreas de lazer. 

III- Melhorar a qualidade de vida da população ribeirinha no que diz respeito ao 
tratamento sanitário; 

IV- Recuperar a faixa de 30m de preservação (a direita e a esquerda do leito do rio 
Ressaca de acordo com a determinação do código florestal) reduzindo o processo 
de degradação ambiental da região; 

V- Remanejar as famílias que vivem no leito do rio de forma irregular na faixa de 
preservação; 

VI- Executar obras de reposicionamento, remoção e/ou ampliação dos bueiros. 
 

Ressalte-se que o Plano de Trabalho inicialmente apresentado previa um prazo de execução 
de 36 meses, sendo que o empreendimento seria executado em 3 etapas, cada etapa em um 
ano, em função da previsão orçamentária municipal para desapropriações (recursos próprios 
na ordem de 13 milhões de reais). 

Na data de 08 de janeiro de 2010 foi publicado no DOU o extrato do Termo de 
Compromisso 292.738-65/2009/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA firmado pelo 
Município de São José dos Pinhais com a União Federal, por intermédio do Ministério das 
Cidades, representada pela Caixa Econômica Federal, assinado na data de 31/12/2009, 
com vigência até 31/12/2013, tendo por objeto o PARQUE LINEAR DO RIO RESSACA EM 
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, programa Drenagem Urbana Sustentável, no valor de R$ 
38.183.016,06. 

Conforme instrumento firmado, as despesas com a execução do objeto correriam à conta de 
recursos alocados nos respectivos orçamentos das partes. 

1. R$ 4.605.929,09 correrão à conta de recursos alocados no orçamento do Gestor, 
no exercício de 2009, Unidade Gestora 175004, Gestão 00001, nas Fontes de 
Recursos 300, no seguinte programa: 
- Programa de Trabalho (funcional): 17.512.1138.10SG.0001, 
Nota de Empenho (NE) 2009NE002201, emitida em 17/12/2009. 



2. R$ 31.667.939,17 a ser empenhado de acordo com determinação específica do 
Gestor, com incorporação ao Termo de Compromisso mediante Apostilamento. 

3. A despesa do Compromissário com a execução do objeto correrá à conta de 
recursos alocados no seu orçamento. 

  
##/Fato## 

2.2.4. Composição do investimento e execução atualizada 
 
Fato 
 
Conforme Relatório de Acompanhamento do Empreendimento (RAE), emitido pela Caixa 
Econômica Federal, datado de 30/06/2014 (documento mais atualizado apresentado), a 
composição do investimento  para o trecho em análise compreende: 

Descrição Valor contratado (R$) Execução 
acumulada (%) 
na data 
referenciada 

Serviços preliminares 591.609,48 81,35 
Bueiros e adequação de pontes 2.114.747,39 95,03 
Galeria celular em concreto – seção retangular 3.992.743,74 99,77 
Canal em seção trapezoidal 6.874.425,53 84,90 
Complementações da micro drenagem 1.088.201,51 38,98 
Remanejamento de redes de esgoto e água 493.723,85 12,41 
Micro drenagem para implantação do parque 638.284,51 72,42 
Implantação de parque linear 392.599,78 61,39 
Total 16.186.335,79 83,40 
 

Conforme documento “Parecer de reprogramação – engenharia”, emitido pela Caixa 
Econômica Federal em 18/05/2012, o valor total contratado, incluindo as 3 etapas de obras, 
totaliza R$ 42.718.955,74, sendo R$ 36.273.865,26 o valor do repasse, R$ 2.066.944,88 o 
valor da contrapartida física composta pelas desapropriações e R$ 4.378.145,60 
contrapartida financeira adicional. O trabalho social compreende 2,88% do valor total do 
investimento. 

  
##/Fato## 

2.2.5. Projeto Parque Linear do Rio Ressaca 
 
Fato 
 
Por meio do Decreto municipal nº 048, de 10/03/2010, foi instituído o Projeto Parque Linear 
do Rio Ressaca, com o objetivo de “controle de cheias e preservação ambiental, através da 
recuperação de áreas de risco sócio-ambiental e da consequente remoção da população 
dessas áreas de risco e implantação de Parque Linear”. 

Conforme o art. 2º, fica criada a “unidade de coordenação técnica”, subordinada ao gabinete 
do Prefeito e coordenada pelas Secretarias Municipais de Urbanismo e de Viação e Obras 
Públicas, destinada a “promover o gerenciamento da execução das ações que constituem 
objetivos do denominado Projeto Parque Linear do Rio Ressaca, responsabilizando-se pela 



coordenação geral dos trabalhos de elaboração do projeto, bem como pelo 
acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação das obras necessárias para sua 
execução”. 

  
##/Fato## 

2.2.6. Documentos constantes do processo 
 
Fato 
 
O contrato para execução das obras foi firmado em 14/06/2012 entre o município de São 
José dos Pinhais e a empresa Sial Construções Civis Ltda, de acordo com as condições 
estabelecidas na Concorrência Pública nº 015/2012 – SERMALI, para execução da obra de 
controle de cheias da Bacia do Rio Ressaca e Parque Linear do Rio Ressaca – fase 2. O 
regime de execução acordado foi de empreitada por preço unitário, no valor de R$ 
16.186.335,79, com prazo de execução de 12 meses e vigência de 24 meses. Conforme 
cláusula oitava – da fiscalização, o contratante fiscalizará e inspecionará a obra por meio da 
Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas, tendo por fiscal o profissional CREA-PR 
17.390/D. 

Projetos SANEPAR 

Consta do processo documentação referente à “contratação direta 037/2011 USPE – Projeto 
de Engenharia para remanejamento do coletor de ressaca pertencente ao SES de São José 
dos Pinhais”, datado de agosto/2011, elaborado pela empresa Jamazi Empreiteira e Projetos 
Ltda. Conforme informado no processo, a Companhia de Saneamento do Paraná – 
SANEPAR contratou a empresa acima identificada para elaboração de projeto de engenharia 
para remanejamento do coletor de ressaca pertencente ao SES de São José dos Pinhais. 

O projeto foi dividido em etapas, contemplando os seguintes objetivos: 

1)Análise do projeto de canalização do Rio Ressaca, análise dos relatórios de topografia do 
coletor atual e diagnóstico com simulação hidráulica do coletor atual; 

2)Verificação das interferências, solicitação e acompanhamento dos serviços 
complementares de topografia e definição da melhor alternativa de traçado do Coletor; 

3)Detalhamento de alternativa ótima de traçado do Coletor e simulação hidráulica do novo 
coletor; 

4)Preenchimento das especificações técnicas e apresentação do orçamento completo; 

5)Elementos necessários para aprovação dos projetos de travessias e sifões. 

Verificou-se o Ofício nº 735/2013-GAB, de 10/12/2013, emitido pelo município de São José 
dos Pinhais/PR, contendo reprogramação das obras em análise. Para o trecho 2, o  valor 
ajustado proposto foi de R$ 16.565.335,76, representando um acréscimo de R$ 378.999,97 
em relação ao valor original. Por meio do Ofício nº 970/2014/GIGOV/CT, de 15/07/2014, 



documento mais atualizado apresentado à equipe de fiscalização, a Caixa Econômica 
Federal apresentou ao município pendências para a análise da reprogramação solicitada. 

  
##/Fato## 

2.2.7. Cronograma de execução 
 
Fato 
 
Conforme o documento emitido pela CAIXA, Relatório de Acompanhamento do 
Empreendimento (RAE), datado de 30 de junho de 2014, a obra encontra-se atrasada. 
Conforme contrato de execução firmado em 14 de junho de 2012, o prazo inicialmente 
previsto foi de 12 meses. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Não houve manifestação da unidade examinada.  

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

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

2.2.8. Licenciamento ambiental 
 
Fato 
 
ETAPA 1: Verificou-se que o município de São José dos Pinhais apresentou inicialmente 
a Licença Prévia 10.002 para a operacionalização do projeto. 

Após análise inicial a CAIXA emitiu comunicado ao Instituto Ambiental do Paraná – IAP, 
em 01 de julho de 2010, solicitando esclarecimentos quanto ao Licenciamento Ambiental 
apresentado, entendendo a priori, que o órgão ambiental aprovara o projeto do ponto de vista 
ambiental, uma vez que concordou com os seguintes aspectos: 

1. A demarcação da área de abrangência das intervenções apresentada pela Prefeitura com 
faixas de 8 metros nos trechos de canal fechado e de 30 metros nos trechos de canal aberto. 

2.  Retirada (desapropriação) apenas dos domicílios indicados na prancha 02/09 do Parque 
Linear do Rio Ressaca identificadas pela legenda “edificações atingidas”. 

3.  Permanência das demais construções não identificadas com a legenda “edificações 
atingidas” nos projetos, mesmo que localizadas dentro da faixa de 30m. 

4. Realização de Termo de Ajuste de Conduta-TAC para as edificações que deverão 
permanecer no local, indicadas pelo município com a legenda “Termo de Ajuste de 
Conduta” dentro das faixas de 8 e de 30 metros. 



A CAIXA alertou que os procedimentos referentes à formalização e execução dos Termos 
de Ajuste de Conduta explicitados no item 4 ou quaisquer outras ações que se demonstrem 
necessárias para a regularização das situações de edificações que permanecerão dentro das 
faixas de 8 m ou de 30 m, conforme a situação de canal aberto ou fechado, serão de 
responsabilidade do IAP e do município de SJP. Sendo assim, a CAIXA solicitou 
manifestação do IAP para ratificar o entendimento quanto à aprovação do projeto, para o 
início das intervenções. 

Em 12 de julho de 2010 o IAP informou que o objetivo principal é a revitalização do Rio 
Ressaca e a implantação do parque linear, e que neste sentido emitiu nova Licença de 
Instalação. Informou que em reunião com o departamento técnico da Prefeitura, ficaram 
acertadas algumas melhorias para que se atinja o objetivo principal, revitalização do rio, 
concluindo que o Rio Ressaca teria ganho ambiental considerável, confirmando que aquele 
Instituto mantém a decisão de emitir o licenciamento.  

O IAP encaminhou anexa a Licença Prévia 21741 condicionando a Licença de Instalação à: 

1. Apresentação do Levantamento Florestal do local, definindo as áreas onde haverá a 
necessidade de remoção da cobertura vegetal; 

2. Apresentar cronograma de execução das obras com memorial descritivo das formas de 
intervenção nas áreas, local de bota-fora e propor medidas mitigatórias visando amenizar o 
dano ambiental provocado pelas obras. 

3. Havendo necessidade de corte de qualquer tipo de vegetação, esta deverá se precedida de 
autorização específica. 

A Licença de Instalação 10.002 encaminhada anexa, com validade até 18 de maio de 2011, 
apresentava o detalhamento dos Requisitos de Licenciamento, enumerando algumas 
condicionantes básicas: 

1-Desapropriação e demarcação da área de abrangência. 

2-Retirada dos domicílios e demais construções que se encontram na área afetada. 

3-Condução e tratamento dos resíduos domésticos e industriais que são ou poderão ser 
lançados no leito do rio. 

4-Recomposição da paisagem natural. 

5-Ordenamento do uso do solo com medidas permitidas pela legislação. 

6-Elaboração e execução de projeto de educação e conscientização ambiental, visando à 
adoção do Rio como meta de despoluição e recomposição da biota aquática. 

7-Preservar a vegetação arbórea arbustiva nativa, mesmo durante as obras. 

8-Menor intervenção possível no leito natural do rio. 

9-Máquinas e equipamentos utilizados não poderão lançar óleos e graxas no rio. 



10-O corte de qualquer tipo de vegetação deverá ter licenciamento específico. 

11- Obras em espaços ocupados por terceiros, deverá ter anuência destes ou decisão 
judicial. 

12- Considerando a revitalização do rio, evitar ao máximo a canalização coberta. 

13-Esta licença é valida somente para o Trecho 1, devendo ser solicitado licenciamento 
para os demais trechos. 

Em 30 de julho de 2013 foi apresentada a Renovação da Licença de Instalação 10.002, com 
validade até 18 de maio de 2014, para a Fase 1 da obra do Parque Linear do Rio Ressaca. 

 

ETAPA 2: Verificou-se no processo a Licença de Instalação nº 14647 emitida pelo 
Instituto Ambiental do Paraná, com validade até 22 de junho de 2014, para as obras de 
saneamento, canalização e recuperação do Rio Ressaca, para o empreendimento denominado 
Projeto Parque Linear do Rio Ressaca – parte II, compreendendo as margens do Rio 
Ressaca, entre a Av. Rui Barbosa e Av. Angelo Moro. O detalhamento das condicionantes 
do órgão ambiental demonstrou não se encontrar em sua versão definitiva, contudo, 
considerando a similaridade de serviços com o Lote 1, deverá convergir para os mesmos 
itens. 

  
##/Fato## 

2.2.9. Regularidade fundiária 
 
Fato 
 
Foram verificados laudos de avaliação de imóveis a serem desapropriados, emitidos pela 
Prefeitura municipal de São José dos Pinhais/PR em outubro/2010, para o projeto referente 
ao Parque Linear do Rio Ressaca. 

Verificou-se que por meio do Ofício nº 416/2011-SEMU, de 14/12/2011, o município 
encaminhou à CEF os memoriais e plantas individuais de desapropriação da etapa 2 do 
Projeto Parque Linear do Rio Ressaca. 

Constam da documentação os decretos municipais de desapropriação. Cabe ressaltar que os 
documentos mencionam que, após finalização do processo, os imóveis serão destinados ao 
Projeto Parque Linear do Rio Ressaca. 

  
##/Fato## 

2.2.10. Ausência de matrículas em nome do município envolvendo as áreas atingidas 
pelo projeto 
 
Fato 
 
Verificou-se a matrícula nº 72.316, registrada 1ª Circunscrição de Registro de Imóvel de São 
José dos Pinhais/PR, cujo registro R.1 – 72.316, datado de 01/08/2011, consignou a 



transferência do imóvel, a título de desapropriação, em favor do município de São José dos 
Pinhais, tendo em vista que o imóvel foi considerado de utilidade pública e destinado ao 
Projeto Parque Linear do Rio Ressaca conforme Decreto municipal nº 507 de 31/05/2011. 

Conforme o documento emitido pela CEF, Relatório de Acompanhamento do 
Empreendimento (RAE), datado de 30/06/2014, restam pendentes de apresentação pelo 
município as comprovações de titularidade, no mínimo com imissão de posse, 
correspondentes aos decretos de desapropriação e das áreas sem titularidade, de toda área de 
intervenção. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 643/2014 – Gabinete, de 24/10/2014, o Gestor manifestou o seguinte:  

“Tendo em vista o contrato deste Município com a CEF e Ministério das Cidades, informa-
se que este Município tem ciência que, ao final do contrato, deverão ser apresentadas todas 
as declarações de titularidade dos imóveis constante dos Decretos de Desapropriação dos 
lotes localizados na área de interferência do projeto.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Manifestação parcialmente acatada. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.11. Item de Serviço contratual com Sobrepreço 
 
Fato 
 
Da verificação da Planilha Orçamentária da empresa  SIAL – Construções Civis Ltda., 
vencedora  da Concorrência nº 015/2012 – SERMALI,  contratada, por meio do Termo de  
Contrato nº 133/2012- SERMELI, firmado em 14/06/2012, entre o Município  de São José 
dos Pinhais e a referida empresa,  tendo como objeto a execução das obras de “Controle de 
cheias da bacia do rio Ressaca e Parque Linear do Rio Ressaca – Fase 2”, em São José dos 
Pinhais,  verificou-se os itens mais representativos a partir da aplicação da metodologia do 
Diagrama de Pareto ( “Curva ABC”). 

A Planilha Contratual, proposta pela empresa vencedora do certame, apresentou valor total  
de R$ 16.186.335,79, sendo composta pelos seguintes macro itens: 

 

ITENS IITENS/DESCRIMINAÇÃO Valor (R$) % 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 591.609,48 3,66 
2 BUEIRO NA RUA ÂNGELO MORO REDESCHI- EST. (119) 398.676,80 2,47 
3 ADEQUAÇÃO DA PONTE DA RUA CELESTINA 

FUGIATTO – EST.(124 +6,7) 
43.130,93 0,27 

4 BUEIRO NA RUA JOAQUIM FERREIRA CLAUDINO – 
EST. (130 + 17,72) 

482.063,08 2,98 



5 BUEIRO NA RUA ROLÂNDIA – EST. (146 + 22,37) 462.695,36 2,85 
6 ADEQUAÇÃO BUEIRO NA AVENIDA COM. JOSÉ 

PAULO LIPINSKI – EST.(154) 
254.016,89 1,57 

7 ADEQUAÇÃO BUEIRO NA AVENIDA ROCHA POMBO – 
EST. (161 + 4,15) 

474.164,33 2,92 

8 GALERIA CELULAR EM CONCRETO – SEÇÃO 
RETANGULAR PREMOLDADAS 2X (3,5 X 2,2)M ENTRE 
ESTACAS 

3.992.743,74 
24,67 

9 CANAL SEÇÃO TRAPEZOIDAL REVESTIDA 
PARCIALMENTE COM PEÇAS PREMOLDADAS E 
CONCRETO 

6.874.425,53 
42,48 

10 COMPLEMENTAÇÃO DA MICRO DRENAGEM 
LATERAL AO CANAL 

1.088.201,51 6,72 

11 REMANEJAMENTO DE REDE DE ESGOTO E ÁGUA 493.723,85 3,05 
12 MICRO DRENAGEM LOCALIZADA PARA 

IMPLANTAÇÃO DO PARQUE E TERRAPLENAGEM 
638.284,51 3,94 

13 PARQUE MÍNIMO 392.599,78 2,42 
 TOTAL C/ BDI (25%) 16.186.335,79 100 
  

Conforme documento da  empresa SIAL – Construções Civis Ltda.  à fl. 111, do Processo 
2694.0292.738-65/2009 – Anexo Técnico de Engenharia –H, encaminhado à Prefeitura 
Municipal de São José dos Pinhais – Comissão Permanente de Licitação,  o BDI utilizado 
foi de 25%. 

A equipe de engenharia da CGU avaliou os valores dos serviços contratados a partir da 
distribuição do gráfico de Pareto, alcançando um horizonte de 81,20%  sobre o custo total 
contratado.  Na avaliação do custo dos itens de serviços contemplados, foram utilizados 
preços referenciais, em conformidade com o estabelecido na Lei nº 12.309 de 09/08/2010 
(LDO2011). Nos casos não constantes dos sistemas de referência, os custos foram apurados 
por meio de pesquisa de mercado (art. 127). 

A seguir é apresentado um extrato da planilha (A) analisada: 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNI
D 

QUANTI
D. 

VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

% UNIT % ACUM 

39.3  Produção, transporte e lançamento das 
peças  de concreto pré-moldado para corpo 
e alas - trapezoidal. 

m3 1.939,80 2.126,65 4.125.275,67 25,49% 25,49% 

34.3 Produção, transporte e lançamento das 
peças  de concreto pré-moldado para corpo 
e alas. 

m3 1.664,50 2.184,95 3.636.849,28 22,47% 47,96% 

39.6 Concreto 

Usinado 

Bombeado 

FCK=15MPA, Inclusive 

      
   

m3 2340,22 351,74 823.148,98 5,08% 53,04% 

36.1 

 

Escavação mecânica de vala em material 2ª 
Aat. De 2,01 até 4,00 de profundidade com 
utilização de escavadeira 

m3 55.385,70 

 

14,08 

 

779.830,66 

 

5,08% 

 

58,12% 

 



  

Verificou-se que todos os serviços atendiam aos limites dos preços referenciais de custo, 
com exceção de um. Para subsidiar, complementarmente, a avaliação do item de serviço 
desconforme, foi encaminhada à PM de São José dos Pinhais a SF CGU  nº 201411321/01, 

 

39.1 Embasamento de Material Granular 
Rachão. Espessura 45 cm. 

m3 6.949,08 85,18 591.922,63 3,65% 61,77% 

 

15.3 Produção, transporte e lançamento das 
peças  de concreto pré-moldado para corpo 
e alas. 

m3 157,68 2.184,95 344.522,92 2,13% 63,90% 

20.3 Produção, transporte e lançamento das 
peças  de concreto pré-moldado para corpo 
e alas. 

m3 150,42 2.184,95 328.660,18 2,03% 65,93% 

30.3 Produção, transporte e lançamento das 
peças  de concreto pré-moldado para corpo 
e alas. 

m3 146,54 2.184,95 320.182,57 1,98% 67,91% 

51.6 Produção, transporte e lançamento das 
peças  de concreto pré-moldado para corpo 
e alas. 

m3 138,70 2.184,95 303.052,57 1,88% 69,79% 

9.3 Produção, transporte e lançamento das 
peças  de concreto pré-moldado para corpo 
e alas. 

m3 133,98 2.184,95 292.739,60 1,80% 71,59% 

49.6 Produção, transporte e lançamento das 
peças  de concreto pré-moldado para corpo 
e alas. 

m3 123,06 2.184,95 268.879,95 1,66% 73,25% 

40 Grama batatais em placas m2 26.188,33 7,62 199.555,07 1,22%  74,47% 

50.6 Produção, transporte e lançamento das 
peças  de concreto pré-moldado para corpo 
e alas. 

m3 90,51 2.184,95 197.759,82 1,22% 75,69% 

 

37.2 Carga, transporte e descarga mecânica até 
5,00 KM para bota fora 

m3 19.938,85 9,27 184.833,14 1,14% 76,83% 

58.2 Forma Plana  em chapa compensada 
resinada, estrutural E = 14 MM. 

m2 2.319,76 69,77 161.849,66 0,99% 77,82% 

48.6 Produção, transporte e lançamento das 
peças  de concreto pré-moldado para corpo 
e alas. 

m3 72,20 2.184,95 157.753,39 0,97% 78,79% 

1 Engenheiro Residente mês 10,00 13.816,05 138.160,50 0,85% 79,64% 

 Revest concreto asfáltico usinado a quente, 
e= 3 cm, inclusive imprimação CM-30 

M2 5.710,00 22,31 127.390,10 0,79% 80,43% 

25.3 Produção, transporte e lançamento das 
peças  de concreto pré-moldado para corpo 
e alas. 

m3 56,84 2.184,95 124.192,56 0,77% 81,20% 



de 18/09/2014, solicitando, no item 1.2.4: “Apresentar o detalhamento dos custos unitários 
(composição dos  insumos e serviços) integrantes do item da planilha orçamentária da 
licitação, “Produção, transporte e lançamento das peças de concreto pré-moldado para 
corpos e alas”, que se constitui no item mais relevante da obra do Parque Linear Rio 
Ressaca.” 

Em atendimento, a Prefeitura encaminhou o Ofício n.º 586/2014-GAB, de 23/09/2 2014, 
contendo as seguintes composições de custos unitários referentes aos itens envolvidos, quais 
sejam: 

  

 
 

  



 

Item 9.3 Produção, transporte e lançamento das peças  de concreto pré-moldado para corpo e alas. 

 UM:M³  Ref:CA 

CÓDIGO MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO 
UNIT. 

CUSTO 
TOTAL 

1 SERVENTE H 13,50 3,65 49,28 

2 PEDREIRO H 12,50 5,14 64,25 

7421 AJUDANTE DE ARMADOR H 11,00 3,96 43,56 

4 ARMADOR H 11,00 5,14 56,54 

  SUB TOTAL  213,63 

  LEIS SOCIAIS  85,00% 181,58 

  TOTAL (A) 395,21 

                  

  EQUIPAMENTOS UN COEF.  CUSTO 
UNIT. 

CUSTO 
TOTAL 

6999 VIBRADOR DE IMERSÇAO ELÉTRICO 2HP  H 0,90 2,41 2,17 

00003356 
GUINCHO TIPO MUNCK CAP * 6T * 
MONTADO EM CAMINHAO CARROCERIA, 
OU EQUIV 

H 0,90 149,23 134,31 

C114 GUINDASTE ATÉ 30T H 0,90 296,86 267,18 

  TOTAL (B)  403,66 

  

  MATERIAIS UN COEF.  CUSTO 
UNIT. 

CUSTO 
TOTAL 

8045 CONCRETO USINADO FCK 25,0 MPA 
BOMBEAVEL* M3 1,05 280,51 294,54 

1216 AÇO CA-50 - Ø 6,30MM (1/4"), P=0,25KG/M * KG 100,00 3,53 353,48 

5168 ARAME RECOZIDO 18 BWG KG 4,00 4,27 17,10 

C115 FORMA METÁLICA M2 2,15 132,08 283,98 

  TOTAL (C)  949,10 

  

CUSTO DIRETO TOTAL  1.747,96 

BDI  25,00% 436,99 

ADM 0,00% 0,00 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL  2.184,95 

  



 
 
    

 
 
 
 

    

Item 39.3 Produção, transporte e lançamento das peças  de concreto pré-moldado para corpo e alas - 
trapezoidal. 

 UM:M³  Ref: CA 

CÓDIGO MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO 
UNIT. 

CUSTO 
TOTAL 

1 SERVENTE H 13,50 3,65 49,28 

2 PEDREIRO H 12,50 5,14 64,25 

7421 AJUDANTE DE ARMADOR H 11,00 3,96 43,56 

4 ARMADOR H 11,00 5,14 56,54 

  SUB TOTAL  213,63 

  LEIS SOCIAIS  85,00% 181,58 

  TOTAL (A) 395,21 

                  

  EQUIPAMENTOS UN COEF.  CUSTO 
UNIT. 

CUSTO 
TOTAL 

6999 VIBRADOR DE IMERSÇAO ELÉTRICO 2HP  H 0,80 2,41 1,92 

00003356 
GUINCHO TIPO MUNCK CAP * 6T * 
MONTADO EM CAMINHAO CARROCERIA, 
OU EQUIV 

H 0,80 149,23 118,79 

C114 GUINDASTE ATÉ 30T H 0,80 296,86 236,30 

  TOTAL (B)  357,01 

  

  MATERIAIS UN COEF.  CUSTO 
UNIT. 

CUSTO 
TOTAL 

8045 CONCRETO USINADO FCK 25,0 MPA 
BOMBEAVEL* M3 1,05 280,51 294,54 

1216 AÇO CA-50 - Ø 6,30MM (1/4"), P=0,25KG/M * KG 100,00 3,53 353,48 

5168 ARAME RECOZIDO 18 BWG KG 4,00 4,27 17,10 

C115 FORMA METÁLICA M2 2,15 132,08 283,98 

  TOTAL (C)  949,10 

  

CUSTO DIRETO TOTAL  1.701,32 

BDI  25,00% 425,33 

ADM 0,00% 0,00 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL  2.126,65 

 

 

  



Por sua vez, dentro das tabelas de composição analisadas, todos os serviços atenderam 
adequadamente os limites referencias de preço, excetuando-se o subitem C115, “FORMA 
METÁLICA”. O contratado ofereceu preço de custo deste item com o valor de R$ 132,08 o 
metro quadrado. A composição também informa que seriam empregados  2,15 m2 de forma 
metálica para a confecção de 1 m3 de concreto pré-moldado, resultando R$ 283,98 o custo 
agregado a cada metro cúbico de pré-moldado produzido. Desta forma, o quantitativo 
apresentado demonstrou coerência, mas o preço de fornecimento fica superavaliado com o 
custo fornecido para o item supra. 

 

Código Mão de Obra UN COEF. Custo 
Unitário 

Custo total 

C115 FORMA 
METÁLICA 

M² 2,15 132,08 283,98 

 

Foram realizadas várias simulações para a obtenção de um custo parametrizado coerente 
com o serviço executado e dentro da realidade de mercado, de tal forma que, o contratante 
público não fosse onerado, assumindo custos equivocados em detrimento dos ganhos 
desproporcionais do contratado. Desta forma foram realizadas as seguintes projeções: 

a) Avaliação do item de serviço C115 a partir de orçamentos fidedignos de mercado, (a 
preços presentes) priorizando orçamentos locais; 

b) Avaliação do item de serviço C115 a partir de custos do Sistema Nacional de índices 
e Custos da Construção Civil, com compatibilização de subserviços; 

c) Avaliação do item de serviço C115 a partir do uso de composição de custos Sistema 
PINI. 

Destas avaliações a mais favorável para a Administração Pública foi a citada no item “c” e, a 
mais favorável para o contratado seria a citada no item “a”. De qualquer forma, todas elas 
forneceram valores máximos abaixo do valor proposto pela empresa contratada. Optou-se 
pela apuração das inconsistências de custo a partir da avaliação “a”, visto que os valores 
obtidos a partir da  mesma atenderam plenamente às condições do projeto em execução, com 
formas metálicas apropriadas, em quantidades adequadas ao cronograma contratual. Os 
orçamentos de mercado obtidos fazem parte das evidências deste relatório. 

Comparativamente o custo do item C115 oferecido originalmente foi de R$ 132,08 por m2, 
resultando em R$ 283,98 para cada metro cúbico fornecido do item de serviço “Forma 
Metálica” nas composições: 

- Produção, transporte e lançamento das peças  de concreto pré-moldado para corpo e 
alas - trapezoidal. - vide Planilha (A) – item 39.3 

- Produção, transporte e lançamento das peças  de concreto pré-moldado para corpo e 
alas - vide Planilha (A)  

 



A avaliação obtida partir de orçamentos fidedignos de mercado, (a preços presentes) - item 
“a”, originou o custo máximo de R$ 105,80 por metro cúbico de fornecimento.  

O ajuste do item resultaria nas seguintes tabelas de composições de serviço : 

 

Item 9.3 Produção, transporte e lançamento das peças  de concreto pré-moldado para corpo e alas. 

 UM:M³  Ref:CA 

CÓDIGO MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO 
UNIT. 

CUSTO 
TOTAL 

1 SERVENTE H 13,50 3,65 49,28 

2 PEDREIRO H 12,50 5,14 64,25 

7421 AJUDANTE DE ARMADOR H 11,00 3,96 43,56 

4 ARMADOR H 11,00 5,14 56,54 

  SUB TOTAL  213,63 

  LEIS SOCIAIS  85,00% 181,58 

  TOTAL (A) 395,21 

                  

  EQUIPAMENTOS UN COEF.  CUSTO 
UNIT. 

CUSTO 
TOTAL 

6999 VIBRADOR DE IMERSÇAO ELÉTRICO 2HP  H 0,90 2,41 2,17 

00003356 
GUINCHO TIPO MUNCK CAP * 6T * 
MONTADO EM CAMINHAO CARROCERIA, 
OU EQUIV 

H 0,90 149,23 134,31 

C114 GUINDASTE ATÉ 30T H 0,90 296,86 267,18 

  TOTAL (B)  403,66 

  

  MATERIAIS UN COEF.  CUSTO 
UNIT. 

CUSTO 
TOTAL 

8045 CONCRETO USINADO FCK 25,0 MPA 
BOMBEAVEL* M3 1,05 280,51 294,54 

1216 AÇO CA-50 - Ø 6,30MM (1/4"), P=0,25KG/M * KG 100,00 3,53 353,48 

5168 ARAME RECOZIDO 18 BWG KG 4,00 4,27 17,10 

C115 FORMA METÁLICA M2 2,15 49,21 105,80 

  TOTAL (C)  770,92 

  

CUSTO DIRETO TOTAL  1.569,79 

BDI  25,00% 392,44 

ADM 0,00% 0,00 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL  1.962,23 
  



    
 
     

Item 39.3 Produção, transporte e lançamento das peças  de concreto pré-moldado para corpo e alas - 
trapezoidal. 

 UM:M³  Ref: CA 

CÓDIGO MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO 
UNIT. 

CUSTO 
TOTAL 

1 SERVENTE H 13,50 3,65 49,28 

2 PEDREIRO H 12,50 5,14 64,25 

7421 AJUDANTE DE ARMADOR H 11,00 3,96 43,56 

4 ARMADOR H 11,00 5,14 56,54 

  SUB TOTAL  213,63 

  LEIS SOCIAIS  85,00% 181,58 

  TOTAL (A) 395,21 

                  

  EQUIPAMENTOS UN COEF.  CUSTO 
UNIT. 

CUSTO 
TOTAL 

6999 VIBRADOR DE IMERSÇAO ELÉTRICO 2HP  H 0,80 2,41 1,92 

00003356 
GUINCHO TIPO MUNCK CAP * 6T * 
MONTADO EM CAMINHAO CARROCERIA, 
OU EQUIV 

H 0,80 149,23 118,79 

C114 GUINDASTE ATÉ 30T H 0,80 296,86 236,30 

  TOTAL (B)  357,01 

  

  MATERIAIS UN COEF.  CUSTO 
UNIT. 

CUSTO 
TOTAL 

8045 CONCRETO USINADO FCK 25,0 MPA 
BOMBEAVEL* M3 1,05 280,51 294,54 

1216 AÇO CA-50 - Ø 6,30MM (1/4"), P=0,25KG/M * KG 100,00 3,53 353,48 

5168 ARAME RECOZIDO 18 BWG KG 4,00 4,27 17,10 

C115 FORMA METÁLICA M2 2,15 49,21 105,80 

  TOTAL (C)  770,92 

  

CUSTO DIRETO TOTAL  1.523,14 

BDI  25,00% 380,79 

ADM 0,00% 0,00 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL  1903,93 
 

A tabela a seguir resume os quantitativos deste serviço dentro da planilha contratual original, 
o que resultou em um total de 4.674,23m3 e preço  total de R$ 10.099.868,51 (já com BDI 
de 25%). 

  



 

 

Realizando-se os ajustes no item C115, de forma a subtrair o sobrepreço e, ajustando o 
mesmo dentro da composição dos serviços com reflexo nos itens descritos na tabela anterior, 
alcançar-se-ia um total de R$ 9.058.823,99, que seria o valor destituído de sobrepreço (R$ 
1.041.044,52). 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 643/2014 – Gabinete, de 24/10/2014, o Gestor manifestou o seguinte:  

“ Ouvida a Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas, através do engenheiro 
responsável, convém salientar que a composição dos preços, orçamentos e projetos, todos 

ITE
M 

DISCRIMINAÇÃO UN QUANTID. VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

39.3  Produção, transporte e lançamento das peças  de concreto 
pré-moldado para corpo e alas - trapezoidal. 

m3 1.939,80 2.126,65 4.125.275,67 

34.3 Produção, transporte e lançamento das peças  de concreto 
pré-moldado para corpo e alas. 

m3 1.664,50 2.184,95 3.636.849,28 

15.3 Produção, transporte e lançamento das peças  de concreto 
pré-moldado para corpo e alas. 

m3 157,68 2.184,95 344.522,92 

20.3 Produção, transporte e lançamento das peças  de concreto 
pré-moldado para corpo e alas. 

m3 150,42 2.184,95 328.660,18 

30.3 Produção, transporte e lançamento das peças  de concreto 
pré-moldado para corpo e alas. 

m3 146,54 2.184,95 320.182,57 

51.6 Produção, transporte e lançamento das peças  de concreto 
pré-moldado para corpo e alas. 

m3 138,70 2.184,95 303.052,57 

9.3 Produção, transporte e lançamento das peças  de concreto 
pré-moldado para corpo e alas. 

m3 133,98 2.184,95 292.739,60 

49.6 Produção, transporte e lançamento das peças  de concreto 
pré-moldado para corpo e alas. 

m3 123,06 2.184,95 268.879,95 

50.6 Produção, transporte e lançamento das peças  de concreto 
pré-moldado para corpo e alas. 

m3 90,51 2.184,95 197.759,82 

48.6 Produção, transporte e lançamento das peças  de concreto 
pré-moldado para corpo e alas. 

m3 72,20 2.184,95 157.753,39 

25.3 Produção, transporte e lançamento das peças  de concreto 
pré-moldado para corpo e alas. 

m3 56,84 2.184,95 124.192,56 

 TOTAL m3 4.674,23   



foram analisados pela Caixa Econômica Federal e aprovados pela mesma, para após ser 
iniciado o Procedimento Licitatório, sendo que os itens e respectivos valores são os 
constantes e correspondentes à tabela do SINAPI.” 

 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
 
A manifestação do gestor não trouxe elementos e fundamentos para justificar a manutenção 
do preço oferecido pela empresa executora para o subitem de serviço apontado.  

Conforme se verificou, a avaliação parcial realizada pela CEF quanto aos valores não foi 
definitiva. O item citado, não teve sua avaliação detalhada e, claramente, deixou de atender 
o preciosismo técnico requerido, bem como os critérios de lei, de forma que, a avaliação da 
CGU supriu tal deficiência, trazendo valores adequados para a contratação envolvendo 
recurso público federal. A aplicação do valor equivocado gerará distorção no contrato e, 
vantagem financeira indevida e injustificada ao contratado.  

Manifestação não acatada 

 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.12. Superfaturamento na execução contratual da Etapa 1 da obra do Rio Ressaca 
decorrente da composição de BDI com alíquotas de tributos contrárias às 
determinações do TCU 
 
Fato 
 
Na data de 03 de março de 2010 foi publicado o aviso de licitação da Concorrência 05/2010, 
com abertura prevista para 12 de abril de 2010, para a contratação de empresa para executar 
as obras de controle de cheias do Rio Ressaca e Parque Linear – Etapa 1, trecho da Av. Rui 
Barbosa até a foz do Rio Iguaçu. 

Conforme Termo de Julgamento da Concorrência Pública n.º 05/2010, acorreram dois 
interessados ao certame. A empresa VIAPLAN Engenharia Ltda foi inabilitada por não 
atender as exigências de Atestado Operacional, bem como a comprovação de profissional 
detentor de Acervo Técnico. Ressalte-se que a empresa inabilitada não apresentou recurso 
contra o ato de inabilitação. Foi habilitada e declarada vencedora a empresa SIAL 
Construções Civis Ltda, CNPJ 80.359.771/0001-09, com a proposta de R$ 10.795.700,46, 
sendo que o valor máximo estabelecido pela Administração era de R$ 10.806.258,27. 

Na análise da proposta vencedora da Concorrência Pública n.º 05/2010, referente a Fase 1 da 
obra Controle de Cheias do Rio Ressaca e Parque Linear do Rio Ressaca, apresentada pela 
empresa SIAL Construções Civis Ltda, CNPJ 80.359.771/0001-09, verificou-se que a taxa 
de Bonificações e Despesas Indiretas – BDI incluída nos preços ofertados foi de 30% (pg. 
588 da Concorrência 05/2010), conforme composição abaixo: 



R= RISCO, SEGURO E GARANTIAS 0,79% 

DF= DESPESAS FINANCEIRAS  1,00% 

AC= ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 6,54% 

L= LUCRO               9,50% 

T=TRIBUTOS    8,65% 

A fórmula utilizada para o cálculo do BDI, que resultou no percentual de 30%, incluso em 
todos os custos unitários componentes da planilha orçamentária, foi a seguinte: 

( )( )( )( ) 1001

100
1

100/1100/1100/1100/1 x
I

LRDFACLDI
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Onde: AC = taxa de rateio da Administração Central; 

DF = taxa das despesas financeiras; 

R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; 

I = taxa de tributos; 

L = taxa de lucro. 

OBS.:As taxas no numerador incidem sobre os custos diretos e as taxas 
no denominador, sobre o preço de venda (faturamento). 

Requereu-se na Solicitação de Fiscalização 201411321/01, de 18 de setembro de 2014, 
emitida durante os trabalhos de campo, que fosse apresentada a decomposição do Item 
“Tributos”,  para a análise de sua adequação à legislação tributária, vigente à época da 
licitação e da execução contratual (item 1.1.1 da SF).  

Mediante o Ofício 586/2014-GAB, de 23 de setembro de 2014, a Prefeitura Municipal de 
São José dos Pinhais encaminhou a seguinte composição dos tributos, que integram o BDI 
aplicado nos custos unitários da proposta vencedora, SIAL Construções Civis Ltda: 

DET. TRIBUTOS 

Item componente do BDI % 

PIS 0,65 

Cofins 3,00 

ISS 3,00 



I.R. 1,00 

Contribuição Social 1,00 

Total 8,65 

 

Dentre as deliberações do Tribunal de Contas da União, destaca-se o Acórdão n. 325/2007 – 
Plenário proferido em 14 de março de 2007, que se trata de trabalho técnico formulado por 
um grupo de trabalho, no qual foram analisados e tratados aspectos relativos ao conceito e 
composição do BDI, bem como os critérios de aceitabilidade para cada um dos elementos. 
Foi determinado no item 9.1.1. do referido Acórdão que “os tributos IRPJ e CSLL não 
devem integrar o cálculo do LDI, tampouco a planilha de custo direto, por se constituírem 
em tributos de natureza direta e personalística, que oneram pessoalmente o contratado, não 
devendo ser repassado à contratante”. 

Neste sentido foi editada a Súmula/TCU 254/2010 com o seguinte teor: “O IRPJ – Imposto 
de Renda Pessoa Jurídica – e a CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – não se 
consubstanciam em despesa indireta passível de inclusão na taxa de Bonificações e Despesas 
Indiretas – BDI do orçamento-base da licitação, haja vista a natureza direta e personalística 
desses tributos, que oneram pessoalmente o contratado.” 

Diante do exposto, não há fundamento legal para a aplicação do percentual de 1% referente 
ao I.R. e do percentual de 1% a título de Contribuição Social, na alíquota dos tributos, 
conforme apresentado na proposta vencedora da licitação.   

Verificou-se, ainda, que o percentual utilizado no BDI para o ISS, na alíquota de 3%, não é 
compatível com a alíquota praticada pelo município, que foi de 2% durante toda a vigência 
contratual para execução da Fase 1 do projeto. Conforme Lei Complementar 01/2003, que 
dispõe sobre o Código Tributário de Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, a alíquota 
dos serviços de engenharia na execução de obras de empreitada de construção civil, 
inclusive escavação, drenagem, terraplenagem, pavimentação, concretagem, dentre outras, 
deve ser retida no percentual de 2% sobre a Nota de Serviços (Item 7.02). Segundo Notas 
Fiscais de Serviços, esta foi a alíquota efetivamente aplicada nos pagamentos efetuados à 
contratada. 

Segundo entendimento do TCU, embora os componentes que integram o BDI guardam 
estreita relação com as características particulares de cada empresa, em especial, no 
momento em que se realiza o orçamento, tais como porte e situação financeira da empresa, 
número de obras em execução, necessidades operacionais, atratividade estratégica do 
contrato, o item tributos trata-se de uma exceção, por estar objetivamente vinculado à 
legislação tributária. 

O TCU assim dispõe no ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário, cujo objetivo é 
definir faixas aceitáveis para valores de taxas de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) 
específicas para cada tipo de obra pública. “Conclui-se, assim, que a composição do BDI de 



obras públicas deve considerar a legislação tributária do(s) município(s) onde serão 
prestados os serviços de construção civil, levando em conta a forma de definição da base de 
cálculo e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre o limite 
máximo de 5% estabelecido no art. 8º, inciso II, da LC 116/2003 e o limite mínimo de 2% 
fixado pelo art. 88 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.” 

Do exposto, infere-se que o percentual do item Tributos no BDI, conforme legislação 
tributária vigente na execução contratual, deve ter sua alíquota corrigida com a exclusão do 
percentual de 1% referente ao I.R., de 1% referente à C.S.L.L, e mediante a utilização do 
percentual de 2% para o ISS, que é a alíquota utilizada pela PMSJP para a retenção dos 
valores incidentes no valor bruto da Nota Fiscal de Prestação de Serviços emitida pela SIAL, 
praticado durante toda a vigência contratual.  

Mediante a utilização do ISS no percentual de 2,00% (alíquota vigente no município), 
procedeu-se a novo cálculo dos tributos, excluindo-se, ainda, de sua composição, o IR e o 
ISS utilizados na proposta. O novo valor obtido para os tributos foi de 5,65% (0,65 + 3,00 + 
2,00). A fórmula utilizada na licitação foi novamente calculada, substituindo-se no 
denominador o percentual de 8,65% por 5,65%. Desta forma, o novo percentual obtido para 
o BDI decorrente da aplicação da fórmula utilizada foi de 25,87%. Infere-se que este é o 
valor correto para o BDI que deve incidir sobre os custos diretos constantes da proposta do 
licitante, em substituição aos 30% praticados nos pagamentos efetuados a SIAL Construções 
Civis Ltda. 

Conforme Relatórios de Acompanhamento de Engenharia-RAE elaborados pela CAIXA, o 
montante medido e pago para a empresa SIAL Construções Civis Ltda na Fase 1 das obras 
de Controle de Cheias do Rio Ressaca e Parque Linear do Rio Ressaca, foi de R$ 
12.193.995,67. Aplicando-se a fórmula PV=CD (1 + LDI), em que PV = preço de venda; 
CD = custo direto; LDI = taxa de lucro e despesas indiretas, tem-se que o montante devido 
para a contratada seria R$ 11.806.601,80.   

Infere-se, portanto, que houve um superfaturamento de R$ 387.393,87, desconsiderando-se a 
atualização monetária, em decorrência da utilização de tributos não considerados pelo TCU 
como passíveis de apropriação a título de despesas indiretas (I.R. e C.S.L.L.), e também em 
decorrência da utilização na fórmula dos tributos de percentual de ISS superior ao 
efetivamente retido. 

Cabe ressaltar que a Fase 1 da obra foi totalmente concluída, com medição da totalidade dos 
serviços. Segundo relatórios da CAIXA, a execução total dos serviços da Fase 1 (trecho 1) 
foi aferida em 19/08/2013. 

Por meio do Ofício n.º 27061/2014-CGU-Regional/PR-CGU/PR, expedido em 14 de 
outubro de 2014, que trata dos resultados da fiscalização, solicitou-se do município 
manifestar-se sobre o fato apontado. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 



Por meio do Ofício nº 643, de 24 de outubro de 2014, a Prefeitura Municipal de São José 
dos Pinhais apresentou a seguinte manifestação: 

“Ressalta-se que todo o projeto e orçamentos foram aprovados pela CEF na época, de 
acordo com as normas estabelecidas, sendo que a CEF não aprova o projeto se tudo não 
estiver em conformidade com as normas vigentes, inclusive com relação ao BDI, de forma 
anterior e posterior ao procedimento licitatório e antes da liberação da ordem de serviço. 
No entanto, em face desta fiscalização ter constatado um diferencial, conforme aplicação do 
acórdão nº 325/2007 e Súmula do TCU nº 254/2010, quanto a não incidência de IRPJ e 
CSLL na composição do BDI, este Município tomou providências no sentido de notificar a 
empresa a fim de que a mesma efetue o recolhimento da diferença no valor apontado por 
esta fiscalização.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Uma vez que a PMSJP informou que notificará a empresa para o recolhimento da diferença 
apontada, depreende-se que houve concordância com as inconsistências no percentual do 
BDI apresentado. 
 
Em relação à Etapa 2 do empreendimento, também foram constatadas desconformidades na 
formulação do BDI pela empresa contratada, estando o assunto tratado em ponto específico 
deste Relatório (item 2.2.23). 

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.13. Anotações de Responsabilidade Técnica Adicionais 
 
Fato 
 
Verificou-se a anotação de responsabilidade técnica – ART nº 20105526292 referente ao 
profissional CREA PR 103378/D, para o serviço de elaboração de orçamento das etapas 2 e 
3 do Parque Linear do Rio Ressaca bem como a ART nº 20114992055, referente à 
elaboração do orçamento Rio Ressaca trechos 2 (R$ 17.041.698,76) e 3 (R$ 11.053.155,96). 

Foram verificadas memórias de cálculo das medições assinadas pelos profissionais CREA 
PR 17.906/D, responsável pelo contrato no município e CAU BR A14048-1, responsável 
apresentado pela empresa gerenciadora. 

  
##/Fato## 

2.2.14. Concorrência 15/2012 - Cláusulas restritivas de competição: Vedação à 
participação de Consórcios sem justificativas 
 
Fato 
 
Da análise do edital da Concorrência 15/2012, referente à Etapa 2 da obra de Controle de 
Cheias do Rio Ressaca e Parque Linear do Rio Ressaca, constatou-se a existência de 
cláusulas com potencial de restringir o caráter competitivo e limitar a ampla concorrência 
(houve apenas uma participante no certame, sendo inclusive a mesma licitante vencedora da 



licitação para a Etapa 1), contrariando determinação do Tribunal de Contas da União 
expressa em diversos Acórdãos. 

Neste sentido, verificou-se a existência da Cláusula 2.1 do edital de convocação da 
Concorrência 15/2012 ( fls. 196, Volume 1.2 do Processo Adm. 283/12), a qual veda a 
participação de consórcios na licitação.  

Em julgamento da ocorrência de cláusula similar quando da análise licitatória, o TCU, no 
Acórdão n.º 1.102/2009-1ª Câmara, determinou à Companhia Docas de Imbituba que 
“1.5.1.1. se abstenha de vedar, sem justificativa razoável, a participação de empresas em 
consórcio, de modo a restringir a competitividade do certame, contrariando o art. 3º da Lei 
nº 8.666/1993”. A fim de expressar com exatidão o entendimento do Tribunal sobre a 
matéria, o relator propôs – e a Primeira Câmara acolheu – o provimento parcial do recurso, 
conferindo ao subitem 1.5.1.1 do acórdão a seguinte redação: “caso seja feita a opção por 
não permitir, no edital do certame, a participação de empresas na forma de consórcios, 
considerando a faculdade constante do art. 33, caput, da Lei nº 8.666/1993, justifique 
formalmente tal escolha no respectivo processo administrativo da licitação.”. Precedente 
citado: Acórdão n.º 1.636/2007-Plenário. Acórdão n.º 1316/2010-1ª Câmara, TC-
006.141/2008-1, rel. Min. Augusto Nardes, 16.03.2010. 

Durante os trabalhos de campo foi expedida a Solicitação de Fiscalização 201411321/01, em 
18 de setembro de 2014, requerendo-se da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, que 
fossem apresentadas as justificativas para a inclusão da citada claúsula.   

Por intermédio do Ofício 586/2014-GAB, de 23 de setembro de 2014, a PMSJP apresentou a 
seguinte resposta. “A formação de consórcios é admitida quando o objeto a ser licitado 
envolve questões de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas 
isoladamente, não teriam condições de suprir os requisitos de habilitação  do edital 
(Marçal Justen Filho – Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 14ª 
edição). Informamos que a condição supra citada (alta complexidade ou grande vulto) não 
se aplica ao objeto pretendido. Trata-se de obra eu pode ser executada por uma única 
empresa.” 

Contrariamente ao argumento apresentado pelo município, entende-se que a obra é de vulto 
relevante, considerando-se não só os valores da licitação da Fase 2, fixados em R$ 
16.631.289,71, como o valor total do Termo de Compromisso, inicialmente fixado em  R$ 
38.183.016,06. Ademais, as próprias exigências de capacidade técnico-operacional e 
técnico-profissional constantes do edital evidenciam um grau de complexidade que não é 
comum a maior parte das empresas de engenharia. Considerando-se que a execução de 
concreto pré-moldado nos quantitativos exigidos pode ser fornecida por empresas associadas 
que não possuem a capacidade operacional para a realização, isoladamente, dos demais 
serviços de maior complexidade da obra, infere-se que a resposta apresentada não justifica 
de forma razoável a inclusão da cláusula de vedação à participação de consórcios. 



Por intermédio do Ofício n.º 27061/2014-CGU-Regional/PR-CGU/PR, expedido em 14 de 
outubro de 2014, que trata dos resultados da fiscalização, solicitou-se do município 
manifestar-se sobre o fato apontado. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 643, de 24 de outubro de 2014, a Prefeitura Municipal de São José 
dos Pinhais apresentou a seguinte manifestação: 

“Ratifica-se o anteriormente informado, tendo em vista que a obra, apesar de relevante, não 
se constituiu em alta complexidade, por isso podendo ser executada por uma única 
empresa.” 

Sobre o assunto, a nível jurídico, merece destaque matéria editada  pela Secretaria Do 
Estado da Fazenda  do Governo do Estado de Minas Gerais, em resposta  à questionamento  
efetuado pela empresa LSE SOLUÇÕES LTDA  no item “3.1- DA POSSIBILIDADE DE 
CONSÓRCIO DEVIDO A COMPLEXIDADE DO OBJETO. GARANTIA DA 
AMPLA COMPETIVIDADE.” Onde foi exposto que: 

(......) 

“Além disso, a permissão, pela Administração, de participação de empresas em consórcios 
não representa, por si só, garantia de ampliação de competitividade, ao contrário, pode 
acarretar, em muitos casos, efeitos danosos à concorrência, na medida em que as empresas 
associadas deixariam de competir entre si, o que nos parece ser a situação ora tratada já que, 
como essa própria empresa afirma, “Inexiste no mercado local uma ampla gama de opções.” 

Nesse sentido, merece destaque o posicionamento de Jessé Torres Pereira Júnior, o qual, 
fazendo menção ao entendimento do Tribunal de Contas da União sobre a matéria, assim se 
manifesta: 

(...) 

Averbe-se a orientação do Tribunal de Contas da União. 

............................................................................................ 

Ademais, a participação de consórcios em torneios licitatórios não 
garante aumento de competitividade, consoante arestos do relatório e voto 
que impulsionaram o Acórdão nº 2.813/2004-1 ª Câmara, que reproduzo:  

“O art. 33 da Lei de Licitações expressamente atribui à Administração a 
prerrogativa de admitir a participação de consórcios. Está, portanto, no 
âmbito da discricionariedade da Administração. Isto porque a formação de 
consórcios tanto pode se prestar para fomentar a concorrência (consórcio 
de empresas menores que, de outra forma, não participariam do 
certame), quanto cerceá-la (associação de empresas que, em caso 



contrário, concorreriam entre si) (...) vemos que é praticamente comum a 
não-aceitação de consórcios (...)” ( Comentários à Lei de Licitações e 
Contratações da Administração Pública”. 7ª edição Ed. Renovar.2007. 
Páginas 442 a 443.) ( grifamos). ” 

 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A vedação à participação de consórcios como fator de restrição ao caráter competitivo foi 
refutada com base em entendimentos doutrinários. Ainda que no caso específico não se pode 
afirmar que a cláusula 2.1 do edital concorreu efetivamente para o fato de acorrer apenas 
uma interessada na Concorrência 15/2012, depreende-se que a vedação questionada, 
juntamente com outras exigências para as quais não foram apresentadas justificativas 
adequadas, não deve compor o edital de licitação, em razão do potencial caráter limitador do 
número de participantes no certame. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.15. Concorrência 15/2012 - Cláusulas restritivas de competição: Exigência 
cumulativa de garantias e capital social ou patrimônio líquido mínimo  
 
Fato 
 
Verificou-se no edital da Concorrência 15/2012, na Cláusula 3.5.2 item “a” e “c”, a 
exigência cumulativa de garantias e capital social/patrimônio líquido mínimo. Constava 
como condição para participação na licitação, o recolhimento de garantia de proposta no 
valor de R$ 160.000,00 e comprovação de capital social mínimo no valor de R$ 
1.600.000,00. 

O Tribunal de Contas da União, no Acordão nº 170/2007 - Plenário, considerou que tal 
exigência contraria a Lei nº 8.666/93, conforme segue: “Quanto à exigência cumulativa de 
capital social mínimo e da garantia de participação, verifica-se afronta ao §2º do art. 31 da 
Lei n° 8.666/93, bem como ao entendimento dessa Corte, proferido nos Acórdãos 1898/2006 
- Plenário e 808/2003 – Plenário". Nesse sentido são também os acórdãos 108/2006, 
2.338/2006, 2.553/2007, 2.640/2007, 1.229/2008, 2.712/2008, 2.815/2009 e 3.043/2009, 
todos do Plenário, com o entendimento de que a simultaneidade de exigência de requisitos 
de capital social mínimo e de garantias para a comprovação da qualificação econômico-
financeira caracteriza restrição ao caráter competitivo. 

Durante os trabalhos de campo foi expedida a Solicitação de Fiscalização 201411321/01, em 
18 de setembro de 2014, requerendo-se da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, que 
fossem apresentadas as justificativas para a exigência cumulativa supra mencionada.   

Por intermédio do Ofício 586/2014-GAB, de 23 de setembro de 2014, a PMSJP apresentou a 
seguinte resposta. “ Não foi possível localizar justificativa para este item. Entretanto, 
atualmente os editais foram adequados a fim de que a exigência recaia somente sob uma 
das hipóteses.”  



Após a conclusão dos trabalhos de campo, foi expedido o Ofício n.º 27061/2014-CGU-
Regional/PR-CGU/PR apresentando os resultados da fiscalização, em 14 de outubro de 
2014. Foi novamente solicitado do município que se manifestasse sobre o fato apontado, 
considerando a análise da equipe de fiscalização acerca das justificativas apresentadas 
preliminarmente pelo município. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 643, de 24 de outubro de 2014, a Prefeitura Municipal de São José 
dos Pinhais apresentou a seguinte manifestação: 

“No aspecto abordado neste item, reitera-se a informação anterior, quanto a ser 
conveniência e oportunidade da Administração esta opção, entretanto, este Município 
atualmente adequou os editais a fim de que a exigência recaia somente sob uma das 
hipóteses, ressaltando que o procedimento licitatório ocorreu no ano de 2012, sendo que a 
atual administração assumiu a gestão no ano de 2013. 

Por outro lado, convém salientar que o procedimento licitatório já está consolidado, tendo 
sido devidamente homologado, e em face do princípio da segurança jurídica não há mais 
como modificá-lo.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Efetivamente o procedimento licitatório foi consolidado conforme afirmou o município 
fiscalizado. Desta forma, mantém-se o fato registrado para eventual monitoramento das 
providências que a PMSJP informou que passará a adotar nos próximos editais de licitações.  
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.16. Concorrência 15/2012 - Cláusulas restritivas de competição: Previsão de multa 
de 20% ao proponente que retirar sua proposta ou que deixar de firmar o Instrumento 
Contratual 
 
Fato 
 
Verificou-se no edital da Concorrência 15/2012, na Cláusula 12.7, a previsão de pagamento 
de multa de 20% calculada sobre o preço total da proposta do proponente que retirar sua 
proposta ou, quando regularmente convocado, deixar de firmar o Instrumento Contratual, 
quaisquer que sejam as razões. 

Cabe ressaltar que já consta do edital a Cláusula 2.5.2 “d”, pg. 199, Volume 1.2 do Processo 
Adm. 283/12, que condiciona a participação no certame à apresentação de cópia do 
comprovante de recolhimento da Caução de Garantia de Proposta, no valor de R$ 
160.000,00, ou seja, 1% do valor estimado para o contrato. Desta forma, infere-se que a 
previsão de multa de 20% é desnecessária e incongruente, e que pode afastar possíveis 
participantes do certame, restringindo desta forma o caráter competitivo.  



Impende ressaltar que a Lei 8.666/93 aduz, no art. 3º, § 1º, I, da seguinte forma: 

“§ 1º É vedado aos agentes públicos:  

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que 
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de 
sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, 
da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou 
irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5º a 12 deste 
artigo e no art. 3º da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991; (Redação dada pela Lei nº 
12.349, de 2010).” 

Na Solicitação de Fiscalização 201411321/01, de 18 de setembro de 2014, requereu-se da 
Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, que fossem apresentadas as justificativas para 
previsão da referida multa.   

Por intermédio do Ofício 586/2014-GAB, de 23 de setembro de 2014, a PMSJP apresentou a 
seguinte resposta. “A exigência da multa de 20% visa tão somente resguardar o interesse 
público caso exista uma eventual desistência da parte que participou das fases da licitação, 
criando uma real expectativa para o Município. Tal exigência encontra fundamento no art. 
86 e parágrafos da Lei 8.666/93. 

Ou seja, a referida multa, a qual está fundamentada na boa fé objetiva, somente será 
executada caso o contratado retirar a sua proposta ou quando não firmar o contrato com o 
Município. Assim, a multa será executada utilizando-se o valor dado em garantia. Do 
contrário, sem a existência da multa, o Município não poderia simplesmente reter a 
garantia dada. 

A exigência de prestação de garantia encontra fundamento no art. 56 da Lei 8666/93, 
objetivando assegurar que o contratado efetivamente cumpra as obrigações assumidas, 
tornando possível à Administração a rápida reposição de eventuais prejuízos que possa vir 
a sofrer em caso de inadimplemento. Não se vislumbra, portanto, restrição do certame, mas 
sim uma garantia ao interesse público. 

Por fim, não se vislumbra a restrição de competitividade pelo fato da exigência da multa. 
Pelo contrário, ressalta comprometimento da empresa que participar da licitação tem 
realmente a intenção de cumprir o contrato com o Município. Além disso, reprime-se 
eventuais condutas lesivas à Administração e desestimula-se a inexecução contratual. 

Fundamentado todo o alegado, citamos o §3º do art. 86 da Lei 8666/93: 

“Se a multa  for de valor superior ao da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá o contratado pela sua diferença, a qual deverá ser descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada 
judicialmente”. 



Das respostas da PMSJP, verificou-se a menção à prestação de garantia de execução nas 
contratações de obras, serviços e compras, prevista no art. 56 da Lei 8666/93.  Entretanto, a 
multa questionada no edital, de 20%, refere-se à retirada da proposta ou não assinatura do 
Instrumento Contratual quando regularmente convocada. Sobre a garantia de proposta, já 
consta do edital a Caução de Garantia de Proposta, no valor de 1% do valor da licitação, 
percentual máximo aceitável. 

Após a conclusão dos trabalhos de campo, foi expedido o Ofício n.º 27061/2014-CGU-
Regional/PR-CGU/PR apresentando os resultados da fiscalização, em 14 de outubro de 
2014. Foi novamente solicitado do município que se manifestasse sobre o fato apontado, 
considerando a análise da equipe de fiscalização acerca das justificativas apresentadas 
preliminarmente pelo município. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 643, de 24 de outubro de 2014, a Prefeitura Municipal de São José 
dos Pinhais apresentou a seguinte manifestação: 

“Neste tópico também reitera-se as justificativas anteriores, ressaltando-se que a 
competitividade não foi afetada, tendo o Município agido talvez com maior cautela. 
Observe-se também que, o procedimento licitatório foi a Concorrência Pública de nº 
15/2012, também transcorrida na gestão político-administrativa anterior, de forma que a 
atual Administração já vem alterando e aperfeiçoando todos os procedimentos no que diz 
respeito às Licitações, de acordo com os devidos entendimentos do Tribunal de Contas da 
União, a fim de que não mais ocorram as situações apontadas por essa respeitável 
fiscalização. Ainda e conforme o acima exposto, frise-se que o procedimento licitatório já 
foi totalmente transcorrido e homologado, sendo que, pelo princípio da segurança jurídica, 
não há mais como ser modificado.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Efetivamente o procedimento licitatório foi consolidado conforme afirmou o município 
fiscalizado. Desta forma, mantém-se o fato registrado para eventual monitoramento das 
providências que a PMSJP informou que passará a adotar nos próximos editais de licitações. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.17. Concorrência 15/2012 - Cláusulas restritivas de competição:  Comprovação de 
capacidade técnico-operacional em percentuais que representam 70% do quantitativo 
da obra 
 
Fato 
 
Verificou-se na análise do edital da Concorrência 15/2012, a existência das seguintes 
exigências de comprovação de capacidade técnico-operacional que constam da Cláusula 
3.5.4 “c”, pg. 200, Volume 1.2 do Processo Adm. 283/12: 



c) Atestado(s) de capacidade técnico-operacional da empresa proponente, emitido(s) 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente certificado junto ao 
CREA, comprovando que a empresa já executou obras, com as quantidades mínimas 
abaixo descritas: 
1. Escavação mecanizada em solo úmido = 52.880,00 m3; 
2. Movimento de terra (terraplenagem) = 62.891,00 m3; 
3. Embasamento com pedra = 6.261,00 m3; 
4. Execução de tubulação em CA com diâmetro maior ou igual a 500 mm JE com 
extensão mínima de 295,00 ml; 
5. Execução de estruturas de concreto pré-moldado fck = 30 Mpa = 3.272,00 m3; 
6. Hidrossemeadura = 47.354,00 m2. 

 
Verificou-se que em relação aos itens 1, 2, 3 e 6, as quantidades mínimas exigidas perfazem 
cerca de 70% do quantitativo do total da obra. 
 
No que se refere a exigência de execução contratual do item 5, relacionado às estruturas de 
concreto pré-moldado fck=30 Mpa, verificou-se nas planilhas orçamentárias da Fase 2 o 
quantitativo previsto em 2.420 m3, ou seja, menos que os 3.272 m3 exigidos como 
capacidade técnica. 

Foi identificado, ainda,  que o item hidrossemeadura não possui relevância no montante da 
obra licitada, que justifique sua inclusão na exigência de comprovação de capacidade 
operacional a ser apresentada pelas potenciais participantes do certame. 

Com o objetivo de ampliar a participação de possíveis licitantes no certame o TCU firmou 
entendimento de que a Administração Pública não poderá exigir quantitativos mínimos 
superiores a 50% dos quantitativos a serem executados pelo contratado, orientando que as 
exigências de capacidade técnico-operacional devem ficar restritas aos mínimos necessários 
que garantam a qualificação técnica das empresas para a execução de cada contrato do 
empreendimento. Deve o contratante abster-se de estabelecer exigências excessivas, que 
possam restringir indevidamente a competitividade dos certames, a exemplo da 
comprovação de experiência em percentual superior a 50% (cinquenta por cento) dos 
quantitativos a executar. (Acórdãos 1.284/2003, 2.088/2004, 2.656/2007 e 2.215/2008, todos 
do Plenário). 

Durante os trabalhos de campo foi expedida a Solicitação de Fiscalização 201411321/01, de 
18 de setembro de 2014, requerendo-se da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, que 
fossem apresentadas as justificativas para a necessidade de comprovação de capacidade 
técnico-operacional nos quantitativos exigidos no edital. 

Por intermédio do Ofício 586/2014-GAB, de 23 de setembro de 2014, a PMSJP informou 
que: “Não foi possível localizar justificativas para este item na presente fase”. 

Após a conclusão dos trabalhos de campo, foi expedido o Ofício n.º 27061/2014-CGU-
Regional/PR-CGU/PR apresentando os resultados da fiscalização, em 14 de outubro de 
2014. Foi novamente solicitado do município que se manifestasse sobre o fato apontado. 



  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 643, de 24 de outubro de 2014, a Prefeitura Municipal de São José 
dos Pinhais apresentou a seguinte manifestação: 

“No aspecto abordado neste item, reitera-se a informação anterior, no sentido de que este 

Município atualmente adequou os editais, ressaltando que o procedimento licitatório 

ocorreu no ano de 2012, sendo que a atual administração assumiu a gestão no ano de 2013. 

Por outro lado, convém salientar que o procedimento licitatório já está consolidado, tendo 

sido devidamente homologado, e, em face do princípio da segurança jurídica, não há mais 

como modificá-lo.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Efetivamente o procedimento licitatório encontra-se consolidado, conforme afirmou o 
município fiscalizado, que aparentemente admitiu as inconsistências relatadas. Desta forma, 
mantém-se o fato registrado para eventual monitoramento das providências que a PMSJP 
informou que passará a adotar nos próximos editais de licitações. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.18. Concorrência 015/2012 - Cláusulas restritivas de competição: Comprovação de 
capacidade técnico-profissional de itens não relevantes 
 
Fato 
 
Verificou-se na análise do edital da Concorrência 15/2012, exigências de comprovação de 
capacidade técnico-profissional na Cláusula 3.5.4 “d” (fls. 200, Volume 1.2 do Processo 
Adm. 283/12), conforme disposto a seguir: 

d) Comprovação da proponente que possui em seu quadro permanente, na data 
previsto para a entrega da proposta, profissional devidamente habilitado pelo 
CREA, detentor de certificado de ACERVO TÉCNICO expedido pelo CREA e seus 
respectivos ANEXOS (ATESTADOS, CERTIDÕES, DECLARAÇÕES, PLANILHAS, 
etc), demonstrando experiência técnica na execução da obra de características 
semelhantes e compatíveis com objeto desta licitação, ou seja: 
1. Escavação mecanizada em solo úmido; 
2. Movimento de terra (terraplenagem); 
3. Alvenaria de embasamento com pedra; 
4. Execução de tubulação em CA com diâmetro maior ou igual a 500 mm JE; 
5. Execução de estruturas de concreto pré-moldado fck = 30 Mpa; 
6. Hidrossemeadura. 

 



Nos termos do art. 30, § 1º, inc. I, da Lei nº 8.666/93, a capacitação técnico-profissional 
envolve a “comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista 
para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido 
pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de 
obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de 
maior relevância e valor significativo do objeto da licitação.” 

Cabe relatar que segundo as especificações técnicas da Fase 2 do PROJETO EXECUTIVO 
DE CONTROLE DE CHEIAS para o canal do Rio Ressaca, o contratado deverá adquirir o 
concreto em usinas existentes na região metropolitana, de forma que a exigência de 
capacidade técnico-profissional não seria necessária.  

No que se refere à hidrossemeadura, conforme já relatado, trata-se de item irrelevante no 
montante da obra, de forma que a exigência de acervo técnico para demonstrar experiência 
em relação a este item pode afastar de forma injustificável, prováveis interessados à 
licitação.  

Durante os trabalhos de campo foi expedida a Solicitação de Fiscalização 201411321/01, de 
18 de setembro de 2014, requerendo-se da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, que 
fossem apresentadas as justificativas para a necessidade de comprovação de capacidade 
técnico-profissional para os itens questionados.  

Por intermédio do Ofício 586/2014-GAB, de 23 de setembro de 2014, a PMSJP informou 
que: “Não foi possível localizar justificativas para este item na presente fase”. 

Após a conclusão dos trabalhos de campo, foi expedido o Ofício n.º 27061/2014-CGU-
Regional/PR-CGU/PR apresentando os resultados da fiscalização, em 14 de outubro de 
2014. Foi novamente solicitado do município que se manifestasse sobre o fato apontado. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 643, de 24 de outubro de 2014, a Prefeitura Municipal de São José 
dos Pinhais apresentou a seguinte manifestação: 

“No aspecto abordado neste item, reitera-se a informação anterior, no sentido de que este 

Município atualmente adequou os editais, ressaltando que o procedimento licitatório 

ocorreu no ano de 2012, sendo que a atual administração assumiu a gestão no ano de 2013. 

Por outro lado, convém salientar que o procedimento licitatório já está consolidado, tendo 

sido devidamente homologado, e, em face do princípio da segurança jurídica, não há mais 

como modificá-lo.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 



Efetivamente o procedimento licitatório encontra-se consolidado, conforme afirmou o 
município fiscalizado, que aparentemente admitiu as inconsistências relatadas. Desta forma, 
mantém-se o fato registrado para eventual monitoramento das providências que a PMSJP 
informou que passará a adotar nos próximos editais de licitações. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.19. Concorrência 15/2012 - Cláusulas restritivas de competição: Exigência de visita 
técnica somente por responsáveis técnicos da licitante, em único dia e hora 
 
Fato 
 
Verificou-se no edital da Concorrência 15/2012, na Cláusula 3.5.4. “a”,  a previsão de que a 
visita técnica seja realizada somente pelos responsáveis técnicos da licitante, em único dia e 
hora, conforme disposto na Cláusula 3.5.4 “a” da Concorrência 15/2012 (fls. 199, Volume 
1.2 do Processo Adm. 283/12). 

A jurisprudência do TCU tem se posicionado no sentido de que é suficiente exigir da 
licitante declaração formal de pleno conhecimento das condições e peculiaridades da obra, 
assinada pelo seu responsável técnico, e que se deve evitar reunir os licitantes em uma 
mesma data e horário, situação capaz de dar-lhes conhecimento prévio acerca do universo de 
concorrentes (Acórdãos 800/2008, 890/2008, 1.174/2008, 2.150/2008 e 727/2009, todos do 
Plenário). 

Nos termos do Acórdão nº 1.599/2010 - Plenário do TCU, não obstante a exigência de 
comprovação de que a licitante tomou conhecimento de todas as informações e das 
condições locais para cumprimento das obrigações pertinentes ao certame tenha amparo no 
inciso III do art. 30 da Lei n.º 8.666/1993, essa exigência extrapola tal preceito ao impor o 
requisito de que o profissional credenciado seja o responsável técnico da obra, ou seja, não 
pode exigir que o profissional indicado pela empresa seja necessariamente o Responsável 
Técnico. 

No Acórdão TCU nº 3.119/2010-Plenário foi determinado que ficasse estabelecido prazo 
adequado para a realização de visitas técnicas, não a restringindo a dia e horário fixos, para 
inibir que os potenciais licitantes tomem conhecimento prévio do universo de concorrentes e 
para que os possíveis interessados tenham ainda, após a realização da visita, tempo hábil 
para a finalização de suas propostas.  

Durante os trabalhos de campo foi expedida a Solicitação de Fiscalização 201411321/01, de 
18 de setembro de 2014, requerendo-se da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, que 
fossem apresentadas as justificativas para a previsão de que a visita técnica fosse realizada 
somente pelos responsáveis técnicos da licitante, em único dia e hora. 

Por intermédio do Ofício 586/2014-GAB, de 23 de setembro de 2014, a PMSJP informou 
que: “Não foi possível localizar justificativas para este item na presente fase. Entretanto, 
atualmente os editais foram adequados a fim de que os licitantes possam agendar a visita”. 



Após a conclusão dos trabalhos de campo, foi expedido o Ofício n.º 27061/2014-CGU-
Regional/PR-CGU/PR apresentando os resultados da fiscalização, em 14 de outubro de 
2014. Foi novamente solicitado do município que se manifestasse sobre o fato apontado. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 643, de 24 de outubro de 2014, a Prefeitura Municipal de São José 
dos Pinhais apresentou a seguinte manifestação: 

“Neste item, reitera-se a manifestação anterior, observando que o procedimento licitatório 

é originário da gestão administrativa anterior - Concorrência 15/2012, consignando-se o já 

exposto no sentido de que o mesmo não há mais como ser modificado, visto que já 

homologado e consolidado, em face do princípio da segurança jurídica.”  

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Efetivamente o procedimento licitatório encontra-se consolidado, conforme afirmou o 
município fiscalizado, que aparentemente admitiu as inconsistências relatadas. Desta forma, 
mantém-se o fato registrado para eventual monitoramento das providências que a PMSJP 
informou que passará a adotar nos próximos editais de licitações. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.20. Concorrência 15/2012 - Cláusulas restritivas de competição: Exigência de 
índices contábeis acima de 2 para ILG e ILC 
 
Fato 
 
Verificou-se no edital da Concorrência 15/2012, Cláusula 3.5.2, a exigência dos seguintes 
índices contábeis, como condição para participação na licitação: 
 
Índice de Liquidez Geral - ILG       >2; 
Índice de Liquidez Corrente – ILC >2; 
 
A jurisprudência do TCU sobre os índices contábeis exigidos nos editais, a exemplo do 
expresso no Acórdão TCU nº 291/2007 – Plenário, é no seguinte sentido: 

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

“(…) As empresas que apresentarem resultado igual ou menor do que 1 (um) em qualquer 
dos índices referidos no inciso V, quando de suas habilitações deverão comprovar, 
considerados os riscos para administração e, a critério da autoridade competente, o capital 
mínimo ou patrimônio líquido mínimo, na forma dos §§ 2º e 3º, do artigo 31, da Lei nº 



8.666/93, como exigência imprescindível para sua Classificação podendo, ainda, ser 
solicitada prestação de garantia na forma do § 1º, do artigo 56, do mesmo diploma legal, 
para fins de contratação.” 

No Acórdão 4606/2010 - TCU – 2ª Câmara, quanto ao tema em questão, foi determinado à 
prefeitura contratante de execução de obras de infraestrutura sanitária, que: “9.4.3. abstenha-
se de incluir nos instrumentos convocatórios exigências, não justificadas, que restrinjam o 
caráter competitivo das licitações, em observância ao art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal e em atendimento aos dispositivos legais que proíbem cláusulas/condições 
editalícias restritivas da competitividade, em especial o art. 3º, § 1º, inciso I, e o art. 30, § 
1º, inciso I, e § 5º, da Lei 8.666/93, especialmente com relação à inclusão de condições para 
a participação dos concorrentes que não estejam amparadas nos arts. 27 a 31 da 
mencionada norma, especialmente com relação a: 9.4.3.5. estabelecimento de índice acima 
do razoável para liquidez corrente (usualmente é adotado LC maior ou igual a 1).” 

Considerando-se que o edital da Concorrência 15/2012 já exige capital mínimo e garantia de 
proposta, a exigência de Índice de Liquidez Geral - ILG e Índice de Liquidez Corrente – ILC 
acima de 1 configura-se excessiva e restritiva do caráter competitivo, principalmente somada 
às outras exigências tratadas neste relatório. 

Durante os trabalhos de campo foi expedida a Solicitação de Fiscalização 201411321/01, de 
18 de setembro de 2014, requerendo-se da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, que 
fossem apresentadas as justificativas para a exigência dos índices contábeis nos índices 
propostos. 

Por intermédio do Ofício 586/2014-GAB, de 23 de setembro de 2014, a PMSJP apresentou 
um expediente do Secretário Municipal de Finanças, datado de 25/04/2012, dirigido ao 
DECOL, com o seguinte teor: 

“Em relação aos índices constantes temos a informar o que se segue: 

a)  Índice de Liquidez Geral (ILG) corresponde à capacidade de pagamento da empresa no 
curto e longo prazo, isto é, representa quanto que a empresa dispõe de ativo para cada real 
de dívida, de curto e longo prazo. O índice de 2,0 (dois) é adequado para finalidade de 
licitação, pois acima de 1,0 (um) representa que a empresa tem capacidade de solvência 
das suas obrigações, no curto e no longo prazo. 

b)  Índice de Liquidez Corrente (ILC) corresponde à capacidade que a empresa tem de 
honrar seus compromissos no curto prazo, isto é, quanto que a empresa tem de ativo para 
cada real da dívida no curto prazo. O índice de 2,0 (dois) é adequado para finalidade de 
licitação, pois índice acima de 1,0 (um) representa que a empresa tem capacidade de 
solvência das suas obrigações no curto prazo. 

c)  Índice de Endividamento Geral (IEG) representa o endividamento que a empresa tem 
com terceiros, em relação ao total do seu ativo. Para fins de licitação, um índice de até 0,3 
(zero vírgula três) é aceitável, pois o endividamento com terceiros está integralmente 
coberto pelo capital próprio.” 



Conforme verificado na explicação acima encaminhada para subsidiar a elaboração do 
edital, foi mencionado que um índice acima de 1,0, tanto para o ILG como para o ILC, 
representa que a empresa tem capacidade de solvência das suas obrigações no curto e no 
longo prazo, tal como entende o TCU. Não há necessidade, portanto, de fixação de um 
índice de 2,0, uma vez que empresas que possuem índices contábeis entre 1 e 2 para o ILG e 
ILC, ficam impedidas de participarem do certame licitatório. 

Após a conclusão dos trabalhos de campo, foi expedido o Ofício n.º 27061/2014-CGU-
Regional/PR-CGU/PR apresentando os resultados da fiscalização, em 14 de outubro de 
2014. Foi novamente solicitado do município que se manifestasse sobre o fato apontado, 
considerando a análise da equipe de fiscalização acerca das justificativas apresentadas 
preliminarmente pelo município. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 643, de 24 de outubro de 2014, a Prefeitura Municipal de São José 
dos Pinhais apresentou a seguinte manifestação: 

“Ratifica-se as explicações já efetuadas, ressaltando, como nos demais apontamentos, que o 
Procedimento Licitatório trata-se da Concorrência nº 15/2012, já homologado e 
consolidado, não havendo como ser modificado neste aspecto, neste momento.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Efetivamente o procedimento licitatório encontra-se consolidado, conforme afirmou o 
município fiscalizado, que aparentemente admitiu as inconsistências relatadas. Desta forma, 
mantém-se o fato registrado para eventual monitoramento das providências que a PMSJP 
informou que passará a adotar nos próximos editais de licitações. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.21. Edital da Concorrência 15/2012 com referência de BDI para o item LUCRO 
'sem limite'  
 
Fato 
 
Verificou-se no edital da Concorrência 15/2012, Cláusula 3.2.6, que o referencial de 
incidência máxima dos percentuais aceitáveis para o BDI-Bonificação e Despesas Indiretas, 
traz na linha referente aos percentuais, a indicação de “sem limite”, ao invés de constar o 
percentual aceitável, a exemplo dos demais componentes, conforme abaixo descrito: 
3.6.2 – A Planilha de Demonstrativo da Composição do Percentual do BDI (Bonificação e 
Despesas Indiretas) deverá ser detalhada com descritivo de todos os subitens em relação às 
parcelas que compõem cada item, conforme os parâmetros determinados abaixo: 
 

O BDI deve estar entre 20 e 30% e ter incidências máximas como quadro abaixo: 
Item componente do BDI mínimo médio máximo 

Garantia 0,00 0,21 0,42 
Risco 0,00 0,97 2,05 



Despesas Financeiras 0,00 0,59 1,20 
Administração Central 0,11 4,07 8,03 
Lucro Sem limite Sem limite Sem limite 
Tributos 5,65 7,27 8,65 

 

O lucro, que representa o resultado da “capacidade empresarial”, que permite obter uma 
remuneração por sua contribuição ao final do processo produtivo, e se refere à função de 
coordenação e organização da produção econômica.  

A remuneração está relacionada a uma recompensa ou prêmio (bônus, bonificação ou 
benefícios) que a Administração Pública está previamente disposta a pagar pela execução de 
determinada atividade ou entrega de determinado produto. 

Conforme entendimento do TCU a taxa de remuneração (lucro) jamais será um percentual 
fixo instransponível, visto que as empresas podem estipular uma taxa menor, igual ou maior 
que aquela inicialmente estimada pela Administração Pública.  

Nessa linha, o relatório do Acórdão 2.369/2011-TCU-Plenário destacou o seguinte: “179. 
No entanto, seja qual for o procedimento de cálculo adotado, deve-se lembrar que o lucro 
declarado no BDI é apenas uma meta, que, se alcançada, torna possível a justa remuneração 
da empresa em decorrência da obra. Ainda, como na maioria das vezes, sendo empresa de 
mercado, detentora de informações e competências, utilizará de sua vantagem de forma a 
otimizar os custos para maximizar seu lucro por meio da diferença entre a receita e o custo 
de produção. Isto é lícito e aceitável.” 

Embora o lucro seja definido pela empresa de acordo com suas expectativas de resultado, a 
fixação da referência de incidência máxima sem limite pode induzir o empresário a imaginar 
que a administração está disposta a aceitar qualquer margem de lucro. Ressalte-se que a 
empresa vencedora da Concorrência 015/2012 apresentou um percentual de 9,66%, próximo 
do máximo aceitável definido em diversos acórdãos do TCU, com base em estudos técnicos 
e critérios estatísticos. 

Após a conclusão dos trabalhos de campo, foi expedido o Ofício n.º 27061/2014-CGU-
Regional/PR-CGU/PR apresentando os resultados da fiscalização, em 14 de outubro de 
2014, no qual foi solicitado do município que se manifestasse sobre o fato apontado. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 643, de 24 de outubro de 2014, a Prefeitura Municipal de São José 
dos Pinhais apresentou a seguinte manifestação: 

“Convém salientar que o percentual apontado foi próximo, porém não alcançou o máximo, 

conforme apontamento dessa própria fiscalização. E, ainda, com a devida vênia pela 

repetição, o procedimento foi transcorrido no ano de 2012, cabendo frisar que esta 



Administração estará tomando as devidas cautelas para que a situação apontada não venha 

mais a ocorrer e que o posicionamento do TCU seja totalmente respeitado.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
O procedimento licitatório encontra-se consolidado, conforme afirmou o município 
fiscalizado, que aparentemente admitiu as inconsistências relatadas. Desta forma, mantém-se 
o fato registrado para eventual monitoramento das providências que a PMSJP informou que 
passará a adotar nos próximos editais de licitações. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.22. Superfaturamento na execução contratual da Etapa 2 da obra do Rio Ressaca 
decorrente da composição de BDI com  alíquotas de tributos contrárias às 
determinações do TCU 
 
Fato 
 
Na data de 30 de março de 2012 a Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais publicou o 
Aviso de Licitação da Concorrência 15/2012, para execução da Fase 2 da obra de Controle 
de Cheias do Rio Ressaca e Parque Linear do Rio Ressaca, com data de abertura prevista 
para 06 de junho de 2012, com o valor máximo da licitação fixado em R$ 16.631.289,71. 

Conforme Ata de Recebimento, Abertura, Julgamento e Classificação da Concorrência 
015/2012, Termo de Julgamento da Concorrência Pública n.º 15/2012, houve apenas uma 
empresa interessada no certame, a mesma empresa contratada para execução da Fase 1 da 
obra, empresa SIAL Construções Civis Ltda, CNPJ 80.359.771/0001-09. A SIAL foi 
declarada vencedora da licitação para a Fase 2, com a proposta de preço global no valor de 
R$ 16.185.571,15. 

Na análise da proposta vencedora da Concorrência Pública n.º 15/2012, Processo 
Administrativo 283/12, referente a Fase 2 da obra Controle de Cheias do Rio Ressaca e 
Parque Linear do Rio Ressaca, apresentada pela empresa SIAL Construções Civis Ltda, 
CNPJ 80.359.771/0001-09, verificou-se que a taxa de Bonificações e Despesas Indiretas – 
BDI incluída nos preços ofertados foi de 25%, conforme composição abaixo (Fls. 332 do 
Processo Administrativo 283/12): 

COMPOSIÇÃO DO BDI 

Item componente do BDI 

GARANTIA    0,21% 

RISCO    0,97% 

DESPESAS FINANCEIRAS  0,59% 

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 2,52% 



LUCRO    9,50% 

TRIBUTOS    8,65% 

A fórmula utilizada para o cálculo do BDI, que resultou no percentual de 25%, incluso em 
todos os custos unitários componentes da planilha orçamentária, foi a seguinte: 

BDI = [( V + Y + Z + W)-1] x 100 

                    Q 

V = (1 + 2,52/100) =  1,0252 

Y = (1 + 0,59/100) =  1,0059 

Z = (1 + 0,97/100) =  1,0097 

W = (1 + 9,66/100)=  1,0966 

Q = (1 + 8,65/100) =  0,9135 

OBS.: As taxas no numerador incidem sobre os custos diretos e as taxas no denominador, 
sobre o preço de venda (faturamento). 

Resultado:        BDI = 25% 

Requereu-se na Solicitação de Fiscalização 201411321/01, de 18 de setembro de 2014, 
emitida durante os trabalhos de campo, que fosse apresentada a decomposição do Item 
“Tributos”,  para a análise de sua adequação à legislação tributária aplicável à época da 
licitação e da vigência contratual (item 1.2.1 da SF).  

Mediante o Ofício 586/2014-GAB, de 23 de setembro de 2014, a Prefeitura Municipal de 
São José dos Pinhais encaminhou a seguinte composição dos tributos referente à proposta da 
empresa SIAL Construções Civis Ltda. Ressalte-se que a planilha estava identificada como  
“BDI RevisadoRessaca 2”: 

DET. TRIBUTOS 

Item componente do BDI % 

PIS 0,65 

Cofins 3,00 

ISS 2,00 

Total 5,65 

 



Do comparativo da planilha apresentada no Ofício 586/2014-GAB encaminhado pela 
Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais verificou-se que o percentual dos Tributos 
decompostos é 3% inferior àquele apresentado no BDI da proposta vencedora que consta da 
Concorrência 15/2012. No Processo Administrativo 283/12 o percentual dos “Tributos”, 
integrante da composição do BDI, é de 8,65%.  

Cabe relatar que o percentual de 5,65% foi considerado compatível com os tributos que 
podem ser apropriados como despesas indiretas e componentes do preço de venda pela 
empresa SIAL Construções Civis Ltda, por estarem adequados à legislação tributária, 
quando da análise da Concorrência 05/2010, referente à Fase 1 da obra.  

Depreende-se que a planilha “BDI Revisado” considerou o teor da Súmula/TCU 254/2010, 
a qual determina que o IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica – e a CSLL – Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido – não caracterizam despesa indireta passível de inclusão na 
taxa de Bonificações e Despesas Indiretas – BDI do orçamento-base da licitação, bem como, 
que houve retificação do percentual de ISS para 2%, alíquota efetivamente aplicada pela 
Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, na vigência contratual (ressalte-se que a partir 
de fevereiro de 2014 a alíquota foi elevada para 5%).  

Do exposto, infere-se que o percentual do item Tributos no BDI adequado à legislação 
tributária vigente, deve ter sua alíquota corrigida de 8,65% para o percentual de 5,65%, 
calculado após a exclusão do percentual de 1% referente ao I.R., de 1% referente à C.S.L.L, 
e mediante a aplicação de 2% a título de ISS, percentual de retenção efetivamente praticado 
pela PMSJP sobre o valor bruto das Notas Fiscais de Serviço emitidas pela SIAL 
Construções Civis Ltda na vigência contratual.  

Procedeu-se ao cálculo dos tributos, excluindo-se de sua composição o IR e o CSLL, e 
utilizando o ISS no percentual de 2,00%. O novo valor obtido para os tributos foi de 5,65% 
(0,65 + 3,00 + 2,00). A fórmula utilizada na licitação foi novamente calculada, substituindo-
se no denominador o percentual de 8,65% por 5,65%, percentual considerado adequado para 
os tributos, conforme já relatado. Desta forma, o novo percentual para o BDI foi calculado 
em 21,02%. Depreende-se que este é o valor do BDI incidente nos custos diretos que devem 
ser utilizados na proposta do licitante, em substituição aos 25% da proposta da SIAL 
Construções Civis Ltda, que foi aplicado nos pagamentos à contratada. 

Ressalte-se que a composição de preços da planilha orçamentária da proposta vencedora da 
licitação incluiu nos custos diretos as despesas relacionadas à administração da obra, tais 
como, transporte de equipamentos pesados, ferramentas, equipamentos de escritório, de 
refeitório e de alojamento; topografia, engenheiro residente, mestre de obras, contra mestre, 
almoxarife, segurança do canteiro e aluguel de veículo. 

Conforme planilhas de medição elaboradas pela CAIXA e controle de pagamentos da 
Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, o montante medido e pago à empresa SIAL 
Construções Civis Ltda, na execução da Fase 2 da obra de Controle de Cheias do Rio 
Ressaca e Parque Linear do Rio Ressaca, até a data de 25 de agosto de 2014 foi de R$ 
12.837.161,22.   



Impende relatar que a retenção do ISS efetuada pela PMSJP nos pagamentos efetuados a 
partir de 26 de fevereiro de 2014 observou o percentual de 5%, em decorrência da alteração 
da legislação tributária municipal sobre a alíquota do ISS. Desta forma, infere-se que a partir 
desta data é coerente considerar o acréscimo de 3% na composição das despesas indiretas, 
proporcional ao percentual de  aumento do ISS sobre o preço de venda (fatura).  

Para o cálculo do valor do superfaturamento em razão da aplicação de um BDI de 8,65% 
considerou-se apenas os pagamentos efetuados até 30 de janeiro de 2014, quando havia sido 
pago à contratada o montante de R$ 10.461.720,73.   

Considerando a fórmula PV=CD (1 + LDI), em que PV = preço de venda; CD = custo 
direto; LDI = taxa de lucro e despesas indiretas, e aplicando-se o BDI de 5,65% para os 
tributos, o montante devido para a contratada seria R$ 10.128.619,54 (com BDI total de 
21,02%), até 30 de janeiro de 2014.  

Portanto, infere-se que houve um superfaturamento de R$ 333.101,19, desconsiderando-se a 
atualização monetária. O montante foi apurado considerando-se a diferença entre o 
percentual de 8,65% informado para os Tributos, constante da Concorrência 15/2012, e o 
percentual considerado adequado, de 5,65%, o qual consta da planilha BDI Revisado. 
Conforme relatado, considera-se que o percentual de 5,65% está compatível com as 
alíquotas tributárias incidentes até janeiro de 2014. Conforme verificado nos comprovantes 
de pagamento, até aquela data a PMSJP procedia à retenção de 2% sobre o valor bruto da 
Nota Fiscal de Prestação de Serviços. Nos pagamentos efetuados a partir de fevereiro de 
2014 houve um acréscimo de 3% na alíquota do ISS retido pelo município de São José dos 
Pinhais, que corresponde exatamente ao percentual de tributos considerado como indevido 
na proposta da SIAL, conforme consta da Concorrência 15/2012. 

Cabe ressaltar que o contrato para execução da Fase 2 da obra de Controle de Cheias do Rio 
Ressaca e Parque Linear do Rio Ressaca está em vigência, e conforme Boletins de Medição 
apresentados, a última medição (23) foi efetivada na data de 12 de setembro de 2014, 
quando foi atestado 90% do montante contratado. 

Por meio do Ofício n.º 27061/2014-CGU-Regional/PR-CGU/PR, expedido em 14 de 
outubro de 2014, que trata dos resultados da fiscalização, solicitou-se do município 
manifestar-se sobre o fato apontado. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 643, de 24 de outubro de 2014, a Prefeitura Municipal de São José 
dos Pinhais apresentou a seguinte manifestação: 

“Ressalta-se que todo o projeto e orçamentos foram aprovados pela CEF na época, de 
acordo com as normas estabelecidas, sendo que a CEF não aprova o projeto se tudo não 
estiver em conformidade com as normas vigentes, inclusive com relação ao BDI, de forma 
anterior e posterior ao procedimento licitatório e antes da liberação da ordem de serviço. 



No entanto, em face desta fiscalização ter constatado um diferencial, conforme aplicação do 
acórdão nº 325/2007 e Súmula do TCU nº 254/2010, quanto a não incidência de IRPJ e 
CSLL na composição do BDI, este Município tomou providências no sentido de notificar a 
empresa a fim de que a mesma efetue o recolhimento da diferença no valor apontado por 
esta fiscalização.” 
   
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Sobre a justificativa apresentada pela Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais de que a 
CAIXA teria aprovado os orçamentos inclusive com relação ao BDI, cabe ressaltar que a 
composição do BDI constante da instrução do processo 2694 0292 738-2009 da CAIXA 
apresenta divergência com aquele existente no Processo Licitatório fornecido pelo município 
durante os trabalhos de campo. 

Verificou-se que nas Fls. 111 do volume Anexo Técnico de Engenharia H, que trata do 
processo licitatório, o percentual do BDI da proposta da SIAL Construções Civis é de 5,65% 
para os tributos, percentual este, considerado adequado. Ocorre que o conteúdo da 
composição do BDI das Fls. 332 do processo licitatório reproduzida no volume Anexo 
Técnico de Engenharia H (Fls. 111) não é o mesmo daquele existente no processo fornecido 
pela PMSJP. Embora o percentual do BDI seja de 25% nos dois processos, o percentual do 
item “Tributos” constante do processo instruído na CAIXA foi reduzido de 8,65% para 
5,65% e o percentual do item “Administração Central” foi majorado, de forma que o 
resultado final do BDI decorrente da aplicação da fórmula seja o mesmo, nas Fls. 332 do 
processo licitatório disponibilizado na PMSJP, como naquele das Fls. 332 existente no 
volume Anexo Técnico de Engenharia H da CAIXA.  

Considerando-se que não há nenhuma ressalva ou nota explicativa para a mera substituição 
das Fls. 332 do processo licitatório, reproduzido nas Fls. 111 do volume Anexo Técnico de 
Engenharia H - Processo 2694 0292 738-2009, infere-se que a composição do BDI 
apresentada na licitação, que atribui para os tributos o percentual de 8,65%, é a que deve ser 
considerada como proposta da licitação para efeito de análise dos custos praticados no 
contrato. Qualquer alteração posterior do percentual de tributos e ajuste do percentual dos 
outros itens do BDI é desprovida de efeito legal, ainda que o total do BDI tenha se mantido 
em 25%. 

Considerando-se que a PMSJP informou que notificará a empresa para o recolhimento da 
diferença apontada, depreende-se que houve concordância com as inconsistências no 
percentual dos tributos do BDI da proposta vencedora da licitação. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.23. Do procedimento licitatório Pregão Presencial nº 235-2012. 
 
Fato 
 
Em 30 de julho de 2012, o Município de São José dos Pinhais/PR emitiu o Edital do 
procedimento licitatório Pregão Presencial nº 235/2012, cujo objeto consistiu na 



“contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos sociais conforme 
Projeto Socioambiental, especificações contidas no anexo I que é parte integrante deste 
edital.”  

De acordo com o Termo de Referência, a contratação ocorreu para a execução do Projeto 
Socioambiental como um dos componentes do Projeto Parque Linear do Rio Ressaca – 
Trecho 2, visando a garantir a sustentabilidade do empreendimento através da mobilização, 
sensibilização e capacitação das comunidades locais para a gestão das ações de preservação 
e conservação ambiental e o desenvolvimento local sustentável. 

O público alvo dos serviços técnico sociais correspondia à “População considerada da Área 
de Influência Direta – AID (66 famílias) e a população da Área de Influência Indireta - AII 
(4.421 famílias).” 

O valor inicialmente orçado para a prestação do serviço em referência foi de R$ 446.190,00, 
e o prazo de execução do serviço foi estimado em dezesseis meses. 

A sessão pública referente ao Pregão ocorreu em 10 de setembro de 2012. Houve o 
credenciamento de cinco empresas, das quais restaram três para a fase de lances. 

Em 24 de setembro de 2012, a empresa declarada vencedora do certame assinou o Contrato 
nº 278/2012 com o Município de São José dos Pinhais/PR, pelo valor de R$ 379.000,00.  

O prazo de vigência do Contrato foi estipulado em dezessete meses, contados a partir da 
emissão da Ordem de Serviço, que ocorreu em 09 de novembro de 2012.  

Por meio dos Termos Aditivos 16/2014, 67/2014 e 104/2014, houve a prorrogação da 
vigência para até 09 de julho de 2014 e um reajuste no valor do Contrato em R$ 8.878,34. 

  
##/Fato## 

3. Conclusão 
 

Com base nos exames realizados, conclui-se que a aplicação dos recursos federais 
recebidos não está devidamente adequada à totalidade dos normativos referentes ao objeto 
fiscalizado, conforme constatações consignadas no presente Relatório, que tratam da 
ocorrência de superfaturamento, sobrepreço, editais de licitação com cláusulas restritivas 
de competição e pendências de regularidade fundiária no que se refere à comprovação de 
titularidade das áreas de intervenção. 
  



Ordem de Serviço: 201411324 
Município/UF: São José dos Pinhais/PR 
Órgão: MINISTERIO DAS CIDADES 
Instrumento de Transferência: Contrato de Repasse - 668650 
Unidade Examinada: SAO JOSE DOS PINHAIS PREF GAB DO PREFEITO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 50.608.242,00 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 09 a 19 de setembro de 2014, sobre 
a aplicação dos recursos do programa 2040 - Gestão de Riscos e Resposta a Desastres / 
10SG - Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana Sustentável e de Manejo de Águas Pluviais 
em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões 
Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico no município de 
São José dos Pinhais/PR. 
 
A ação fiscalizada destina-se a Apoio a estados e municípios para implantação, ampliação e 
melhorias dos sistemas de drenagem urbana e de manejo de águas pluviais em municípios 
com população total superior a 50 mil habitantes, integrantes de Regiões Metropolitanas 
(RMs) ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDES) visando a 
construção de infraestruturas de contenção; urbanização; recuperação ambiental; macro e 
microdrenagem; e de reuso das águas pluviais, bem como promoção do escoamento regular 
das águas pluviais e prevenção de inundações, proporcionando segurança sanitária, 
patrimonial e ambiental. 
 

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. Da execução físico-financeira do Termo de Compromisso nº 0351053-
51/2011/Ministério das Cidades/CAIXA. 
 
Fato 
 
Em 31 de outubro de 2011, foi celebrado o Termo de Compromisso nº 0351053-51/2011 
entre o Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal, e a Prefeitura 
Municipal de São José dos Pinhais. O referido Termo de Compromisso tem por objeto a 
execução de Parque Linear no Rio Itaqui, bairros Guatupê e Borda do Campo, 
microdrenagem, aquisição de terreno e habitações, no município de São José dos Pinhais, no 
âmbito do Programa Drenagem Urbana e Controle de Erosão Marítima e Fluvial, Ação 
Apoio ao Sistema de Drenagem Urbana Sustentável e de Manejo de Águas Pluviais.  

O valor total do Empreendimento previsto no Termo de Compromisso e no Laudo de 
Análise Técnica de Engenharia – LAE é de R$ 50.070.375,13, sendo R$ 46.200.000,00 a 
serem transferidos pela União e R$ 3.870.375,13 a serem alocados pelo Município, a título 
de contrapartida.  

O objeto do Termo de Compromisso foi dividido em duas etapas, conforme demonstrado na 
tabela a seguir: 

Etapa Discriminação dos itens Valor (R$) 

1 

Parque Linear 13.958.758,16 
Dissipador de Energia (Canal Paralelo) 595.066,04 
Recuperação de Canais e Valas Existentes 3.493.722,92 
Estudos e Projetos – Aerolevantamento 288.960,10 
Gerenciamento do Empreendimento 1.823.476,64 
Serviço Social 1.467.368,00 

Subtotal Etapa 1 21.627.351,86 

2 

Desapropriações 10.000.000,00 
Canteiro de Obras 294.414,55 
Demolições/Restaurações de Margens e Gradeamento 2.598.444,00 
Parque Linear 8.198.173,99 
Sistema de Monitoramento e Informações Pluviométricas 3.411.681,02 
Dissipador de Energia (Canal Paralelo) 754.982,00 
Recuperação de Canais e Valas Existentes 1.706.818,00 
Lagoa de Acumulação 800.000,00 
Remanejamento e Adequação de Interferências 238.547,89 
Estudos e Projetos 439.961,82 

Subtotal Etapa 2 28.443.023,27 

Total 50.070.375,13 

A vigência do Termo de Compromisso foi inicialmente definida como sendo o período entre 
a data de sua assinatura e 30 de maio de 2013. Por meio de Termos Aditivos, a vigência do 
Termo de Compromisso foi prorrogada para 30 de junho de 2014 e 30 de junho de 2015 
respectivamente.  

O referido Termo de Compromisso foi assinado com cláusula suspensiva, condicionando a 
sua eficácia à apresentação de documentação no prazo de 150 dias. 

Ressalte-se que o prazo para regularização da condição suspensiva foi prorrogado, sendo 
que a data limite atual é 30 de novembro de 2014. 



Em 31 de julho de 2013, a Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais realizou a sessão de 
abertura, julgamento e classificação da documentação e das propostas referentes à 
Concorrência Pública nº 001/2013, cujo objeto consistiu na Contratação de empresa para 
executar obra de drenagem dos Canais Transversais do Parque Linear do Rio Itaqui, com 
extensão de 3.052,00 metros, no valor máximo de R$ 3.427.940,49. A empresa SIAL 
CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. foi declarada vencedora com a proposta no valor de R$ 
3.384.916,63. Ressalte-se que somente foi licitada a Meta 01 da Etapa 1 - Canais 
Transversais, item Recuperação de Canais e Valas Existentes da tabela acima, no valor de 
R$ 3.384.916,63. As demais metas da Etapa 1, no valor previsto de R$ 18.199.411,37, e as 
metas da Etapa 2, no valor de R$ 28.443.023,27, ainda não foram licitadas. 

O Relatório de Acompanhamento de Engenharia - RAE nº 04, emitido em 01 de setembro de 
2014, informa a realização de serviços no valor de R$ 551.092,05 (1,10% do total a ser 
executado). 

Por meio de análise dos extratos bancários da conta corrente nº 647037-4 da agência nº 0406 
da CAIXA, foi identificada a liberação de R$ 2.979.900,00 pelo órgão concedente, até o mês 
de setembro de 2014, conforme demonstrado na tabela a seguir: 

Data do depósito Valor (R$) 
21/01/2014 160.942,68 
09/05/2014 218.172,14 
09/05/2014 143.833,55 
09/05/2014 147.840,00 
04/07/2014 807.920,67 
06/08/2014 1.501.190,96 

Total 2.979.900,00 

Até o momento de finalização dos trabalhos de campo, a Prefeitura Municipal de São José 
dos Pinhais havia realizado os seguintes pagamentos, no valor total de R$ 414.972,81, 
referentes à obra de drenagem dos Canais Transversais do Parque Linear do Rio Itaqui: 

Data da Nota Fiscal Nº da Nota Fiscal Data do Pagamento Valor (R$) 

27/01/2014 1148 13/03/2014 55.061,34 
14/03/2014 1173 01/04/2014 105.881,34 
25/06/2014 1254 22/07/2014 55.011,75 
25/06/2014 1255 22/07/2014 199.018,38 

Total 414.972,81 

Os recursos transferidos pelo concedente foram aplicados no mercado financeiro, cujos 
rendimentos totalizavam R$ 28.914,54 até 24 de setembro de 2014. 

  
##/Fato## 

2.2.2. Atraso na execução do objeto do Termo de Compromisso nº 0351053-
51/2011/Ministério das Cidades/CAIXA em decorrência de demora no cumprimento de 
cláusulas suspensivas do Termo de Compromisso. 
 
Fato 
 
Em 31 de outubro de 2011, foi celebrado o Termo de Compromisso nº 0351053-51/2011 
entre o Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal, e a Prefeitura 
Municipal de São José dos Pinhais.  



De acordo com o Plano de Trabalho, “o objetivo principal do projeto de implantação do 
Parque Botânico é melhorar a vazão das águas do Rio Itaqui e controlar o impacto de suas 
enchentes, contribuindo para a melhoria da qualidade ambiental das águas do rio e a 
preservação de suas margens e entornos protetivos. A proposta de implantar um parque 
com essas dimensões, desapropriando e indenizando imóveis vazios ou ocupados por 
famílias a serem remanejadas do local define claramente a estratégia de ocupar o lugar e 
dar-lhe um uso adequado para evitar novas ocupações irregulares de terra.” A estratégia de 
implantação, entre outras, “implica inicialmente no remanejamento das famílias residentes 
sob condições de risco socioambiental em residências situadas nas cotas de inundação e 
cheias do Rio Itaqui para as áreas de propriedade da Prefeitura de São José dos Pinhais 
[...]”. A previsão atual é de atendimento a 631 famílias. 

A vigência do Termo de Compromisso nº 0351053-51/2011/Ministério das Cidades/CAIXA 
foi inicialmente definida como sendo o período entre a data de sua assinatura e 30 de maio 
de 2013. Por meio de Termos Aditivos, a vigência do Termo de Compromisso foi 
prorrogada para 30 de junho de 2014 e 30 de junho de 2015 respectivamente. 

O referido Termo de Compromisso foi assinado com a seguinte cláusula suspensiva: 

“2.1 – A eficácia do Termo de Compromisso está condicionada à apresentação pelo 
COMPROMISSÁRIO da documentação abaixo especificada, no prazo de 150 (cento e 
cinquenta) dias da assinatura do presente instrumento, e à análise favorável pela 
COMPROMITENTE, que deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias da entrega da 
documentação pelo COMPROMISSÁRIO: a) Projeto Básico constituído por desenhos, 
memoriais descritivos, especificações técnicas, orçamento, cronograma e demais elementos 
técnicos necessários e suficientes à precisa caracterização da obra a ser executada, 
atendendo a Normas Técnicas, em especial aquelas relacionadas à acessibilidade e à 
legislação vigente, elaborado com base em estudos anteriores que assegurem a viabilidade 
e o adequado tratamento ambiental do empreendimento; b) Titularidade das áreas de 
intervenção; c) Manifestação favorável do órgão ambiental.”. 
Ressalte-se que o prazo para regularização da condição suspensiva foi prorrogado, sendo 
que a data limite atual é 30 de novembro de 2014. 

O Relatório de Acompanhamento de Engenharia - RAE nº 04, emitido em 01 de setembro de 
2014, informa a realização de serviços no valor de R$ 551.092,05 (1,10% do total a ser 
executado). 

Em atenção à solicitação de manifestação quanto à aparente demora em solucionar as 
pendências da Cláusula Suspensiva e quanto ao aparente ritmo lento na execução das obras 
já licitadas, em 17 de setembro de 2014, a Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais 
prestou os seguintes esclarecimentos: 

“Referente ao Parque Linear do Rio Itaqui – CT 351.053-51/2011 PAC2 – Programa de 
Drenagem Urbana, com a finalidade de implementação das obras e serviços relativos aos 
projetos de manejo de águas pluviais para controle e minimização de enchentes e 
inundações, remanejamento das populações sob risco sócio ambiental e implantação de um 
parque linear ao longo do Rio Itaqui, informamos que os projetos e documentos, relativos 
ao atendimento da cláusula suspensiva do contrato, encontram-se junto à Caixa Econômica 
Federal/GIDUR/CT para análise, apresentados em 15 de agosto deste ano e com previsão 
para aprovação final de todo o empreendimento até novembro próximo. 
Quanto aos Canais Transversais, obras que fazem parte do projeto do parque Linear do Rio 
Itaqui, a qual se deu através do processo licitatório número 001/2013 – SERMALI ocorrido 
na data de 21/08/2013, que gerou o contrato 134/2013 – SERMALI, e conforme Ordem de 



Serviço nº 038/2013 – SERMALI a mesma teve seu início em 01/10/2013. Informamos que o 
atraso no cronograma de execução da obra se deve aos processos de desapropriação das 
áreas onde se localizam os canais e os processos judiciais vinculados à obtenção da 
titularidade por parte do município. Entretanto, o município, possui frente de obras para 
continuidade do empreendimento e aguarda os Autos de Imissão de Posse que permitirão ao 
município adentrar as áreas em processo judicial. 
Salientamos ainda que o Ministério das Cidades ficou um tempo significativo sem repassar 
recursos financeiros, destinados ao Termo de Compromisso em questão, para que o 
município pudesse efetuar os devidos pagamentos à empresa Contratada, situação que foi 
regularizada apenas em Junho de 2014.”. 
Portanto, considerando a) o período de aproximadamente três anos desde a celebração do 
Termo de Compromisso, sem que a documentação relacionada à cláusula suspensiva tenha 
sido totalmente resolvida; b) a execução de apenas 1,10% da obra, combinado com o atraso 
no repasse de recursos, os riscos decorrentes de enchentes perduram, afetando a comunidade 
como um todo, em especial as 631 famílias previstas para serem remanejadas, por serem 
residentes em áreas sob riscos socioambientais, resultando em um impacto social negativo 
para a comunidade. 

Além do impacto social, ressalte-se ainda que esse atraso poderá trazer impactos no custo do 
Projeto, pois todos os valores previstos se basearam em cotações realizadas no final de 2011. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 643/2014, de 24 de outubro de 2014, a Prefeitura Municipal de São 
José dos Pinhais/PR apresentou a seguinte manifestação: 

“Ouvida a Secretaria Municipal de Urbanismo e de Habitação, informamos que embora o 
processo da regularização tenha sido prorrogado, este Município está atendendo todas as 
exigências junto a CEF, cujo trâmite do processo se encontra em fase final, previsto para 
aprovação em Novembro deste ano de 2014. 

O tempo de delonga referente ao presente processo se deve a alta complexidade do projeto, 
trâmites burocráticos e mudança de gestão político-administrativa. Por outro lado, o 
percentual apontado de execução de obra, como a própria fiscalização apontou, foi devido 
ao atraso de repasse dos Recursos pelo Ministério das Cidades, não sendo devido ao 
Município a totalidade da causa da delonga.  

Também se esclarece que, das 631 famílias previstas para serem remanejadas, 279 já foram 
reassentadas, conforme relatório do trabalho social, sendo que as demais famílias, se 
encontram em fase de análise de cadastro junto a CEF para enquadramento nas demais 
unidades. 

Assim sendo verifica-se que, o impacto social negativo apontado, está totalmente 
minimizado por conta das providências acima especificadas. 

Quanto a possível impacto no custo do projeto, conforme apontado por esta fiscalização, 
este Município esclarece que, está solicitando a reprogramação da etapa 1, com a devida 
atualização orçamentária, concomitantemente à solicitação da etapa 2, que é objeto da 



cláusula suspensiva do contrato junto a CEF, de forma que, em face de tal providência não 
acarretará a desatualização orçamentária, conforme comentário contido no último 
parágrafo do relatório apresentado ás fls. 82.”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Apesar do atraso no repasse de recursos financeiros por parte do Ministério das Cidades ser 
o principal fator para a demora na execução das obras referentes ao Parque Linear do Rio 
Itaqui – CT 351.053-51/2011 PAC2 – Programa de Drenagem Urbana, este fato não afasta 
as responsabilidades da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais uma vez que o 
remanejamento das famílias independe dos recursos do Termo de Compromisso sendo que 
as famílias serão atendidas pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Apesar de 279 famílias 
já terem sido remanejadas ainda restam 392 a serem reassentadas para completar as 631 
previstas e essas ainda residem em áreas de risco sócio ambiental.  
Outro fator que independe do repasse de recursos financeiros é o atraso na solução das 
pendências da Cláusula Suspensiva, pois não parece ser razoável, apesar da alegação por 
parte da Prefeitura da alta complexidade do projeto, trâmites burocráticos e mudança de 
gestão político-administrativa, a demora de três anos para solucionar as pendências. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

3. Conclusão 
 

Com base nos exames realizados, conclui-se que o atraso no andamento das obras 
referentes ao Termo de Compromisso nº 0351053-51 se deu pelos seguintes fatores: 
dificuldade da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais em regularizar a condição 
suspensiva, dificuldade por parte da prefeitura em conseguir a titularidade das áreas onde 
se localizam os canais transversais e das áreas de interferência do projeto e atraso por parte 
do Ministério das Cidades quanto à liberação dos recursos financeiros. 
 



Ordem de Serviço: 201411315 
Município/UF: São José dos Pinhais/PR 
Órgão: MINISTERIO DAS CIDADES 
Instrumento de Transferência: Contrato de Repasse - 658722 
Unidade Examinada: SAO JOSE DOS PINHAIS PREF GAB DO PREFEITO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 9.087.110,53 
Prejuízo: R$ 27.998,84 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 09/09/2014 a 19/09/2014 sobre a 
aplicação dos recursos do programa 2049 - Moradia Digna / 10S6 - Apoio à Melhoria das 
Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários no município de São José dos 
Pinhais/PR. 
 
A ação fiscalizada destina-se à Transferência de Recursos do Orçamento da União para 
apoiar o poder público na implantação/aprimoramento dos padrões de habitabilidade e de 
qualidade de vida das famílias de baixa renda, que vivem em assentamentos precários em 
localidades urbanas e rurais. A urbanização de assentamentos precários pode compreender: 
obras e serviços de melhoria e produção habitacional, saneamento básico, infraestrutura e 
recuperação ambiental; construção de equipamentos comunitários; implantação e 
parcelamento de glebas; desenvolvimento de trabalho social e comunitário. 

 

2. Resultados dos Exames 
 
Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito de tomada de 
providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela forma de 
monitoramento a ser realizada por esta Controladoria. 

2.1 Parte 1 
 
Nesta parte serão apresentadas as situações evidenciadas que demandarão a adoção de 
medidas preventivas e corretivas por parte dos gestores federais, visando à melhoria da 
execução dos Programas de Governo ou à instauração da competente tomada de contas 
especiais, as quais serão monitoradas pela Controladoria-Geral da União. 

2.1.1. Informações gerais. 
 
Fato 
 
Por meio do Ofício nº 3304/2009/GIDUR/CT, datado de 24/12/2009, a Gerência de Filial de 
Apoio ao Desenvolvimento Urbano em Curitiba da Caixa Econômica Federal, informou ao 
município de São José dos Pinhais que este foi beneficiado com a seleção pelo Programa de 
Aceleração do Crescimento/FNHIS/2009, na modalidade FNHIS-URIAS/PAC, no valor de 
R$ 7.069.950,00. 



A área de intervenção no município de São José dos Pinhais é atravessada, entre outros, pelo 
Rio Ressaca, afluente da margem esquerda do Rio Iguaçu. Sua nascente se encontra na 
região do bairro Costeira. A região atravessada pelo Rio Ressaca é considerada área de 
degradação urbana e ambiental, devido ao lançamento de efluentes sanitários e construções 
irregulares, residências e de atividades econômicas, nas margens do rio e em sua bacia de 
contribuição. A ocupação intensa atingiu também áreas de preservação ambiental, 
ocasionando alagamentos constantes. O projeto de recuperação do Rio Ressaca previu obras 
de drenagem e implantação de parque linear ao longo das margens do Rio, que implicaram 
desapropriação de imóveis e consequente remanejamento de pessoas e atividades 
econômicas para os locais denominados Moradias Holtmann, Moradias Parque São José, 
Moradias Dona Roza, Moradias Vale Verde, Moradias Pinheiros e Moradias Rio Pequeno, 
objetos de análise nesta Ação de Controle.  

Conforme informado no Ofício nº 523/2010-GAB, de 03/12/2010, o município de São José 
dos Pinhais menciona a dificuldade na viabilização do empreendimento Moradias Netuno, 
anteriormente previsto para realocação de parte das famílias retiradas da região do Rio 
Ressaca, e possibilidade de inclusão deste empreendimento em outro projeto. Assim, o 
ofício menciona a exclusão do conjunto Moradias Netuno do Contrato nº 301.554-65/2009. 

301.554-65/2009.  

O Contrato de Repasse CR.301.554-65/2009/Ministério das Cidades/Caixa, número Siafi 
658641, com valor de repasse fixado em R$ 7.776.945,00, tem por objeto a 
URBANIZAÇÃO DA REGIÃO CENTRAL DA CIDADE, programa FNHIS-Urbanização, 
Regularização e Integração de Assentamentos Precários, selecionada no âmbito do 
PAC/2009-Programa Drenagem Urbana Sustentável.  

O projeto em questão visa à desapropriação total no curso principal do Rio Ressaca numa 
faixa de 30 m para esquerda e 30 m para direita a partir de suas margens e realizar as demais 
obras de construção ou ampliação dos bueiros criando condições favoráveis ao escoamento, 
preservação da qualidade do rio e a implantação do Parque Linear. 

Integrante do projeto de recuperação ambiental para a bacia do Rio Ressaca, a 
URBANIZAÇÃO DA REGIÃO CENTRAL DA CIDADE tem por objetivo principal o 
remanejamento de famílias para a execução das obras de recuperação. A Política de 
Reassentamento Involuntário tem como meta maior, garantir a recomposição da qualidade 
de vida das famílias afetadas pelo empreendimento, tanto no aspecto físico, perda de 
moradia, como também em outros aspectos, como perda de rendimentos financeiros 
(interrupção de atividades produtivas), perdas da quebra da rede de apoio social, das 
relações de vizinhança.  

Para isto, foram definidos os critérios básicos para nortear as ações: 

- Estabelecer critérios claros e transparentes de elegibilidade para acesso aos benefícios; 

- Garantir a participação das comunidades afetadas envolvendo entidades locais tais como  
igrejas, entidades sociais e instituições afins de iniciativa pública e privada; 



- Garantir a oferta de diferentes opções de atendimento; 

- Garantia da melhoria ou da manutenção das condições de moradia; 

- Garantia da possibilidade de manutenção e/ou melhoria da renda; 

- Garantia de pagamento das indenizações pelo valor de reposição do imóvel incluindo todas 
as benfeitorias realizadas, sem considerar a depreciação; 

- Em casos de indenização em dinheiro, proporcionar assistência às famílias que receberem 
para evitar que gastem a sua indenização em bens de consumo ou investimentos sem futuro; 

- Garantia da oferta de serviços sociais: educação, saúde, transporte, etc; 

- Busca permanente da minimização dos impactos sociais e/ou ambientais; 

- As obras só se iniciarão após a realocação das famílias afetadas e diretamente envolvidas 
naquela etapa da obra; 

-  Os afetados terão total liberdade de escolha quanto à opção de atendimento; 

- Garantir que haverá mediante análise o reconhecimento das reivindicações das 
comunidades envolvidas pelo projeto; 

-  Não impor condições de negociações que impeçam as famílias de recomporem as suas 
vidas; 

- As negociações com a população só acontecerão quando todas as opções de atendimento 
estiverem disponíveis. 

O projeto tem por objetivo geral promover a gestão sustentável da drenagem minimizando 
os impactos provocados pelas enchentes, bem como a gestão da bacia hidrográfica do Rio 
Ressaca, reassentando as famílias alvo deste projeto através do Programa de Urbanização, 
Regularização e Integração de Assentamentos Precários-URIAS visando resolver a 
precariedade de moradia caracterizada por vários aspectos entre eles a ocupação de áreas 
sujeitas a alagamentos, deslizamentos ou outros tipos de riscos, criando mecanismos capazes 
de promover a melhoria da qualidade de vida, viabilizando a participação e organização 
comunitária das famílias beneficiárias, a fim de possibilitar a apropriação dos bens 
produzidos, gerando o compromisso com a conservação, manutenção e a correta ocupação 
do imóvel e do espaço coletivo.  

O projeto tem, ainda, por objetivos específicos:  

- Despertar nas famílias a importância da correta destinação dos resíduos sólidos, gerando 
compromisso com a coleta seletiva do lixo; 

-  Estimular a redução de desperdício de água e energia elétrica; 

-  Sensibilizar as famílias para o consumo consciente, reduzindo a extração dos recursos 
naturais; 



-  Estimular a implantação de hortas comunitária e caseira. 

Na data de 08/01/2010 foi publicado no DOU o extrato do Termo de Compromisso 301.554-
65/2009/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA, firmado pelo Município de São José dos 
Pinhais com a União Federal, por intermédio do Ministério das Cidades, representada pela 
Caixa Econômica Federal, assinado na data de 31/12/2009, com vigência até 31/01/2012, 
tendo por objeto a URBANIZAÇÃO DA REGIÃO CENTRAL DA CIDADE, programa 
FNHIS-Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários. 

Na data de 11 de junho de 2011, a PMSJP solicitou a autorização para o início dos serviços 
referente ao Contrato 301.554-65/2009/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA, 
apresentando cópia do despacho adjudicatório e da homologação da licitação, bem como do 
contrato firmado com a empresa vencedora da licitação. A prefeitura informava que a 
Primeira Etapa com previsão de 188 unidades habitacionais-UHs estava em andamento, 
sendo que para 73 UHs (Vale Verde, Holtmann e São José) a licitação fora concluída. 
Quando às 115 UHs restantes (Pinheiros) a licitação seria lançada até 05 de agosto de 2011. 
Quanto à Segunda Etapa, de 22 UHs, a PMSJP informou que encaminharia os projetos à 
CAIXA até 27/07/2011. 

No momento da fiscalização, todas as unidades habitacionais haviam sido licitadas, 
conforme dados abaixo: 

 

 

Licitação Lote  Objeto Unidades 
Habitacion
ais 

Vencedora
/ 
Contratada 

Valor Contrato 

 
 
Concorrência  
07/2011 

1 Moradias 

 Holtmann 
 

22 Rizzatto & 
Rizzatto 
Ltda  
 

R$ 1.325.711,36 
(somatório  
do Lote 1 e 3) 

2  Jardim 
Vale Verde  

37 Wenning 
Empreendi
mentos 
Ltda  
 

R$ 1.224.999,22 
 

3  Parque São 
José 

14 Rizzatto & 
Rizzatto 
Ltda  
 

Somado ao 
Contrato do Lote 
1 

Concorrência  
34/2011 

-  Moradias 
Pinheiro 

115 Wenning 
Empreendi
mentos 
Ltda  
 

R$ 4.094.779,02 
 

 
Concorrência  

1  Moradias 
Dona Rosa 

10 Wenning 
Empreendi

R$ 352.945,15 



27/2012 mentos 
Ltda  
 

2  Moradias 
Rio 
Pequeno 

12 Wenning 
Empreendi
mentos 
Ltda  
 

R$ 452.021,56 

 

 

  



  

  
##/Fato## 

2.1.2. Plano de Trabalho. 
 
Fato 
 
No Plano de Trabalho inicialmente apresentado, a Prefeitura Municipal de São José dos 
Pinhais previa a construção de 188 unidades habitacionais para o remanejamento das 
famílias situadas no curso principal do Rio Ressaca.  

Em 14 de julho de 2010 a CAIXA informou no Ofício 2950/2010/GIDUR/CT (Fls. 125 do 
Volume Principal), que após análise dos documentos encaminhados pelo município a 
proposta inicial seria modificada com a retirada do Loteamento Netuno e inclusão de 
unidades habitacionais em outras áreas mais próximas do local de retirada das famílias. 
Complementou que os documentos do Loteamento Netuno inicialmente incluído no projeto 
foi arquivado e não seria mais objeto de análise técnica de engenharia. 

Na data de 22 de novembro de 2010 a PMSJP apresentou novo detalhamento dos 
investimentos, com previsão de execução de 211 moradias, sendo 188 a serem executadas na 
ETAPA 1, nos empreendimentos Vale Verde, Parque São José, Holtmann e Moradias 
Pinheiros, e 23 moradias a serem executadas em dois lotes da prefeitura, a serem definidos 
na ETAPA 2.  

Na data de 22 de dezembro de 2010 a PMSJP informou que, para continuidade dos 
procedimentos de liberação dos recursos do FNHIS para execução das unidades 
habitacionais das famílias atingidas pelas obras do Parque Linear Rio Ressaca, se 
comprometia a executar com recursos próprios os serviços de infraestrutura. 

Em 21 de janeiro de 2011 a PMSJP apresentou as correções no Plano de Trabalho quanto ao 
valor de repasse da União e o ajuste do cronograma de desembolso, informando que o 
número de famílias beneficiadas com as unidades habitacionais seria de 210. 

Conforme plano de trabalho datado de 09 de maio de 2012, os recursos recebidos no âmbito 
do Contrato de Repasse em análise beneficiarão 210 famílias. O valor total do investimento 
será de R$ 7.807.699,08, sendo R$ 5.790.538,55 o valor da União e R$ 1.857.665,60 como 
contrapartida em dinheiro pelo município. Foi prevista, ainda, contrapartida de R$ 29.584,80 
em ligações domiciliares de água e esgoto e R$ 129.910,74 na implantação do loteamento 
Moradias Pinheiros, valores que totalizam o valor do investimento acima apontado. 

Em 27 de julho de 2012 foi firmado o Termo Aditivo ao Contrato de Repasse 0301554-
65/2009, referente à reprogramação contratual, alterando o valor da contrapartida do 
investimento para R$ 2.017.161,14 (Fls. 779, Volume Principal III, Processo 2694301.554-
65/2009). 

  
##/Fato## 

2.1.3. Quadro de composição do investimento. 



 
Fato 
 
 

Conforme o documento emitido pela Caixa Econômica Federal “Parecer de reprogramação – 
engenharia”, datado de 24/05/2012, compatível com as informações constantes do Relatório 
de Acompanhamento do Empreendimento (RAE) vigente, datado de 12/08/2014, o valor 
total do investimento para o Contrato em análise totalizou: 

Item Descrição Valor (R$) 
1 Implantação Moradias Pinheiro  129.910,74 
2 Produção de unidades habitacionais 7.381.037,52 
2.1 Moradias Pinheiros – 115 unidades 4.054.625,88 
2.2 Moradias Vale Verde – 37 unidades 1.195.733,57 
2.3 Moradias Parque São José – 14 unidades 493.659,00 
2.4 Moradias Holtmann – 22 unidades 832.052,86 
2.5 Moradias Rio Pequeno – 12 unidades 452.021,56 
2.6 Moradias Dona Roza – 10 unidades 352.945,15 
   
3 Ligações domiciliares água/esgoto  (contrapartida física) 29.584,80 
3.1 Moradias Pinheiros 16.201,20 
3.2 Moradias Vale Verde 5.212,56 
3.3 Moradias Parque São José 1.972,32 
3.4 Moradias Holtmann 3.099,36 
3.5 Moradias Rio Pequeno 1.690,56 
3.6 Moradias Dona Roza 1.408,80 
   
4 Contenção, proteção e estabilização de taludes – muro de 

arrimo 
29.265,55 

4.1 Moradias Vale Verde 29.265,55 
   
5 Equipamentos comunitários – quadra poliesportiva 40.153,14 
5.1 Moradias Pinheiros 40.153,14 
   
TOTAL 7.609.951,75 
 

O trabalho técnico social não compôs esta informação, a qual será consignada em item 
próprio deste Relatório de Fiscalização. 

  
##/Fato## 

2.1.4. Execução contratual atualizada. 
 
Fato 
 
Conforme Relatório de Acompanhamento de Engenharia – RAE, emitido pela Caixa 
Econômica Federal, datado de 12/08/2014, a execução acumulada do Contrato de Repasse 
em análise totalizou 89,59%, correspondente a R$ 6.817.507,06. Os percentuais executados, 
por item contratado conforme quadro de composição do investimento vigente, foram: 

Item Descrição % executado  
acumulado 

1 Implantação Moradias Pinheiro  75,32 



2 Produção de unidades habitacionais 90,33 
2.1 Moradias Pinheiros – 115 unidades 91,10 
2.2 Moradias Vale Verde – 37 unidades 100,00 
2.3 Moradias Parque São José – 14 unidades 100,00 
2.4 Moradias Holtmann – 22 unidades 100,00 
2.5 Moradias Rio Pequeno – 12 unidades 100,00 
2.6 Moradias Dona Roza – 10 unidades 0,00 
   
3 Ligações domiciliares água/esgoto  (contrapartida física) 77,62 
3.1 Moradias Pinheiros 78,26 
3.2 Moradias Vale Verde 100,00 
3.3 Moradias Parque São José 100,00 
3.4 Moradias Holtmann 100,00 
3.5 Moradias Rio Pequeno 0,00 
3.6 Moradias Dona Roza 0,00 
   
4 Contenção, proteção e estabilização de taludes – muro de 

arrimo 
100,00 

4.1 Moradias Vale Verde 100,00 
   
5 Equipamentos comunitários – quadra poliesportiva 0,00 
5.1 Moradias Pinheiros 0,00 
   
TOTAL 89,59 
 

O trabalho técnico social não compôs esta informação, a qual será consignada em item 
próprio deste Relatório de Fiscalização. 

  
##/Fato## 

2.1.5. Unidades habitacionais - Moradias Pinheiros. 
 
Fato 
 
Moradias Pinheiros 

O projeto é composto por 111 unidades residenciais padrão popular com área construída de 
39,60m2 cada unidade e 4 unidades residenciais com área de 39,60m2 adaptadas, 
totalizando 115 unidades habitacionais. 

Anotações de Responsabilidade Técnica verificadas: 

ART Profissional Serviço realizado Contratante 
20100988298 PR-

80562/D 
Projeto de urbanização/arruamento; 
implantação de residências; 
implantação de quadra poliesportiva; 
relatórios; memoriais descritivos; 
especificações técnicas; orçamento e 
cronograma físico-financeiro em 
terreno da Prefeitura de S.J. dos 
Pinhais. 

Prefeitura 
municipal de S. 
J. dos Pinhais 

20100987879 PR-5456/D Projeto de terraplenagem; projeto de 
pavimentação; projeto de drenagem; 

Prefeitura 
municipal de S. 



projeto de rede de água no solo; 
projeto de fundações das edificações; 
relatórios; memoriais descritivos; 
especificações técnicas; orçamento e 
cronograma físico-financeiro em 
terreno da Prefeitura de S.J. dos 
Pinhais.  

J. dos Pinhais 

20060102302 PR-
13459/D 

Projeto estrutural - Projeto 
habitacional padrão denominado CG-
2-40, a ser repetido indefinidamente 
em conjuntos produzidos pela 
COHAB-CT no município de Curitiba 
e Região Metropolitana; vínculo 
empregatício com órgão público. 

COHAB-CT 

2005115401-
0 

PR-
16483/D 

Projeto estrutural (cobertura); Projeto 
hidráulico; Projeto elétrico; Projeto de 
tubulações telefônicas; vínculo 
empregatício com órgão público. 

COHAB-CT 

2007222438-
6 

PR-
12147/D 

Projeto arquitetônico casa térrea 
geminada CG-2-40; vínculo 
empregatício com órgão público.  

COHAB-CT 

20122549009 PR-
18937/D 

Execução de 115 unidades 
habitacionais. 

Prefeitura 
municipal de S. 
J. dos Pinhais 

20122671181 PR-8624/D Fiscalização de execução de obras de 
115 unidades moradias populares. 

Prefeitura 
municipal de S. 
J. dos Pinhais 

20124805452 PR-
18937/D 

Execução de quadra poliesportiva. Prefeitura 
municipal de S. 
J. dos Pinhais 

20103676297 PR-8624/D Obras de saneamento – elaboração de 
projeto de esgotamento sanitário do 
conjunto Moradias Pinheiros. 

Prefeitura 
municipal de S. 
J. dos Pinhais 

 

Projetos 

Os projetos utilizados para o empreendimento foram cedidos  à Prefeitura municipal de São 
José dos Pinhais/PR pela Companhia de Habitação Popular de Curitiba –COHAB, conforme 
documento de autorização datado de 21/11/2007. 

Licenças 

Verificou-se a Licença Ambiental Prévia nº 22964 emitida pelo Instituto Ambiental do 
Paraná com validade até 19/02/2011 concedida para o empreendimento Moradias Pinheiros, 
localizado à Rua Dep. Ernesto Moro Redeschi, bairro Rio Pequeno, município de São José 
dos Pinhais/PR. 



Verificou-se, ainda, Licença Ambiental de Instalação nº 13717 com validade até 09/02/2014, 
bem como a Licença de Instalação nº 13717, emitida pelo Instituto Ambiental do Paraná 
para o com validade até 01/10/2015, prorrogando a licença anterior.  

CEI 

Foi apresentada matrícula CEI nº 51.218.82532/74 em nome de Wenning Empreendimentos 
Ltda, para o endereço Rua Prof. Lourdes Grutter Bonin, nº 944, bairro Afonso Pena. 

Terreno 

Foi apresentada matrícula nº 30.411, registrada na 1ª Circunscrição de São José dos 
Pinhais/PR, situada no local denominado Rio Pequeno, Costeira, de propriedade do 
município de São José dos Pinhais. 

Instrumentos contratuais 

Em 15/12/2011 foi firmado contrato entre o município de São José dos Pinhais e a empresa 
Wenning Empreendimentos Ltda, cujo objeto foi a execução de obras de construção de um 
conjunto de casas populares em alvenaria para relocação das famílias atingidas pelas obras 
do Parque Linear do Rio Ressaca, constituído de 115 unidades com área construída de 
39,60m2 cada, totalizando área construída de 4.554m2 no loteamento Moradias Pinheiro, no 
valor de R$ 4.094.779,02, com prazo de execução de 180 dias a partir da emissão da ordem 
de serviço e vigência de 210 a partir da mesma data. 

Verificou-se Termo Aditivo ao Contrato de execução de obra nº 313/2011-SERMALI, 
firmado em 12/11/2012 entre o município de São José dos Pinhais e a empresa Wenning 
Empreendimentos Ltda, tendo por objeto a prorrogação dos prazos de execução e vigência 
contratuais por 90 dias. 

Ordem de Serviço 

Por meio da Ordem de Serviço nº 35/2012-SERMALI, datada de 12/06/2012, a empresa 
Wenning Empreendimentos Ltda foi autorizada pela Secretaria de Viação e Obras Públicas 
do município de São José dos Pinhais a executar a obra de construção de conjunto de casas 
populares em alvenaria no Loteamento Moradias Pinheiro no prazo de 180 dias contados a 
partir da emissão da Ordem de Serviço. 

Documentos técnicos 

Verificou-se carta de viabilidade de água e esgoto emitida pela SANEPAR, datada de 
26/07/2010, informando que, quanto ao esgoto, “a solução imediata é a implantação de 
sistema de recalque (...)”e “o custo para implantação da rede interna e da elevatória é de 
responsabilidade do empreendedor (...)”. 

Foi apresentado contrato para realização de obra celebrado entre a COPEL e o município de 
São José dos Pinhais em 20/07/2010, tendo por objeto a execução de obra para atendimento 



ao pedido de ligação/aumento de carga visando atender às instalações do loteamento 
residencial situado à Rua Dep. Ernesto Moro Redeschi, Rio Pequeno, São José dos Pinhais. 

Verificou-se o laudo geológico geotécnico para o loteamento Moradias Pinheiros, contendo, 
entre outras informações, dimensionamento de sumidouro e fossa séptica. 

Conforme carta de viabilidade de água e esgoto emitida pela SANEPAR, datada de 
18/01/2010, quanto à rede de água, há necessidade de ampliação de rede DN75, com 
extensão aproximada de 60 metros. Sobre o esgoto, o parecer informa que a região não é 
atendida por rede coletora de esgotos. O ponto mais próximo que permite interligação é a 
Rua Constante Moro Sobrinho, onde existe rede coletora DN150. 

  
##/Fato## 

2.1.6. Unidades habitacionais - Moradias Holtmann. 
 
Fato 
 
Foram apresentadas as matrículas seguintes, registradas na 1ª Circunscrição de Registro de 
Imóveis de São José dos Pinhais/PR, todas situadas no Loteamento Popular Moradias 
Holtmann, conforme consta nos registros: 

Matrícula  Área (m2) Proprietário 
69.405 222,42 Município de São José dos 

Pinhais 
69.406 200,00 Município de São José dos 

Pinhais 
69.407 237,51 Município de São José dos 

Pinhais 
69.408 214,76 Município de São José dos 

Pinhais 
69.409 216,00 Município de São José dos 

Pinhais 
69.410 205,38 Município de São José dos 

Pinhais 
69.411 203,21 Município de São José dos 

Pinhais 
69.412 200,00 Município de São José dos 

Pinhais 
69.413 201,13 Município de São José dos 

Pinhais 
69.414 203,21 Município de São José dos 

Pinhais 
69.415 200,00 Município de São José dos 

Pinhais 
69.416 200,00 Município de São José dos 

Pinhais 
69.417 200,00 Município de São José dos 

Pinhais 
69.418 200,00 Município de São José dos 



Pinhais 
69.419 200,00 Município de São José dos 

Pinhais 
69.420 200,00 Município de São José dos 

Pinhais 
69.421 220,00 Município de São José dos 

Pinhais 
69.422 229,77 Município de São José dos 

Pinhais 
69.423 360,00 Município de São José dos 

Pinhais 
69.424 360,00 Município de São José dos 

Pinhais 
69.425 360,00 Município de São José dos 

Pinhais 
69.426 200,72 Município de São José dos 

Pinhais 
69.427 200,76 Município de São José dos 

Pinhais 
69.428 200,00 Município de São José dos 

Pinhais 
69.429 200,00 Município de São José dos 

Pinhais 
 

Licenciamento ambiental 

Foi verificada Licença de Instalação nº 7228, emitida pelo Instituto Ambiental do Paraná 
para o Empreendimento Moradias Holtmann, com validade até 28/08/2010. 

 

Anotações de Responsabilidade Técnica 

As seguintes anotações de responsabilidade técnica foram verificadas: 

ART Profissional Serviço realizado Contratante 
20082416105 PR-5456/D Projeto arquitetônico; Projeto 

estrutural; Projeto hidráulico; Projeto 
elétrico; Projeto de prevenção contra 
incêndios; Projeto tubulações 
telefônicas; Projeto de pavimentação 
em TSB; Projeto de lançamento de 
esgoto sanitário através de fossa e 
sumidouro; Projeto das  fundações das 
edificações; Memorial descritivo, 
especificações técnicas, orçamento e 
cronograma,  para o loteamento 
Moradias Holtmann 

Prefeitura 
municipal de S. 
J. dos Pinhais 

20082416709 PR- Projeto arquitetônico; Projeto Prefeitura 



80562/D estrutural; Projeto hidráulico; Projeto 
elétrico; Projeto de prevenção contra 
incêndios; Projeto tubulações 
telefônicas; Projeto de pavimentação 
em TSB; Projeto de lançamento de 
esgoto sanitário através de fossa e 
sumidouro; Projeto das  fundações das 
edificações; Memorial descritivo, 
especificações técnicas, orçamento e 
cronograma,  para o loteamento 
Moradias Holtmann 

municipal de S. 
J. dos Pinhais 

20082446306 PR-8624/D Execução de sondagem Prefeitura 
municipal de S. 
J. dos Pinhais 

20112901753 PR-8624/D Fiscalização da execução de 22 
unidades habitacionais no loteamento 
Moradias Holtmann. 

Prefeitura 
municipal de S. 
J. dos Pinhais 

20112913344 PR-4815/D Execução de 22 unidades 
habitacionais no loteamento Moradias 
Holtmann. 

Prefeitura 
municipal de S. 
J. dos Pinhais 

 

Instrumento contratual 

Verificou-se o Contrato de execução de obras nº 132/2011-SERMALI, celebrado em 
20/06/2011 entre o município de São José dos Pinhais e a empresa Rizzatto & Rizzatto Ltda, 
CNPJ 05.465.872/0001-49, cujo objeto foi a execução de obra de construção de um conjunto 
de casas geminadas, para relocação das famílias atingidas pela canalização e recuperação 
das margens do Rio Ressaca, totalizando 22 unidades habitacionais com área de 39,00m2 
cada, com área construída de 858,00m2 no loteamento Moradias Holtmann (lote 01), e 12 
unidades habitacionais com área construída de 39,00m2 cada e 02 unidades com 45,40m2 
cada, totalizando área construída de 559,00, no loteamento Parque São José (lote 03), no 
valor de R$ 832.052,86 para o lote 01 e  R$ 493.659,00 para o lote 03, com prazo de 
execução de 120 dias a partir da emissão da Ordem de Serviço e vigência de 150 dias a 
partir da mesma data.  

A cláusula contratual oitava – da fiscalização, informa que o contratante fiscalizará a obra 
por meio da Secretaria Municipal de Habitação, tendo como fiscal o profissional inscrito no 
CREA-PR sob nº PR-8624/D. 

Em 04/01/2012 foi firmado termo aditivo tendo por objeto a prorrogação contratual por mais 
60 dias para os prazos de execução e vigência do contrato. 

  
##/Fato## 

2.1.7. Unidades habitacionais - Moradias Dona Roza. 
 
Fato 
 
Terrenos 



Foram apresentadas as matrículas seguintes, registradas na 1ª Circunscrição de Registro de 
Imóveis  de São José dos Pinhais/PR, todas situadas na Planta Jardim Dona Roza, conforme 
consta nos registros: 

Matrícula Área (m2) Proprietário 
72.534 593,40 Município de São José dos 

Pinhais 
72.535 360,00 Município de São José dos 

Pinhais 
72.536 360,00 Município de São José dos 

Pinhais 
72.537 360,00 Município de São José dos 

Pinhais 
72.538 360,00 Município de São José dos 

Pinhais 
 

Anotações de Responsabilidade Técnica 

ART Profissional Serviço realizado Contratante 
20115410645 PR-8624/D Elaboração de orçamento para 10 

casas geminadas no loteamento Dona 
Roza. 

Prefeitura 
municipal de 
São José dos 
Pinhais 

20114394042 PR-8624/D Projeto arquitetônico; Projeto 
estrutural; Projeto hidráulico; Projeto 
elétrico; Projeto tubulações 
telefônicas no loteamento Dona Roza. 

Prefeitura 
municipal de 
São José dos 
Pinhais 

20114384063 PR-8624/D Projeto arquitetônico; Projeto 
estrutural; Projeto hidráulico; Projeto 
elétrico; Projeto tubulações 
telefônicas no loteamento Dona Roza. 

Prefeitura 
municipal de 
São José dos 
Pinhais 

20114394409 PR-8624/D Projeto arquitetônico; Projeto 
estrutural; Projeto hidráulico; Projeto 
elétrico; Projeto tubulações 
telefônicas no loteamento Dona Roza. 

Prefeitura 
municipal de 
São José dos 
Pinhais 

20114394654 PR-8624/D Projeto arquitetônico; Projeto 
estrutural; Projeto hidráulico; Projeto 
elétrico; Projeto tubulações 
telefônicas no loteamento Dona Roza. 

Prefeitura 
municipal de 
São José dos 
Pinhais 

20114399095 PR-8624/D Projeto arquitetônico; Projeto 
estrutural; Projeto hidráulico; Projeto 
elétrico; Projeto tubulações 
telefônicas no loteamento Dona Roza. 

Prefeitura 
municipal de 
São José dos 
Pinhais 

 

Licenciamento ambiental 

Verificou-se o documento denominado “Declaração de Enquadramento da Intervenção nas 
Resoluções SEMA/PR quanto a Dispensa de Manifestação do órgão do Meio Ambiente e/ou 



do órgão Responsável pelos Recursos hídricos do Paraná”, emitido pela Prefeitura 
Municipal de São José dos Pinhais/PR, o qual informou que a intervenção em referência 
“não possui restrições ambientais do ponto de vista de legislação municipal.” 

Documentos técnicos 

Foram apresentadas cartas informando quando à viabilidade técnica para implantação de 
rede de energia elétrica da COPEL no empreendimento Dona Roza, datada de 14/12/2011, 
bem como carta de viabilidade de atendimento ao empreendimento através de redes de 
distribuição de água e redes coletoras de esgoto. 

Instrumento contratual 

Verificou-se o contrato nº 254/2012, firmado em 06/09/2012  entre o município de São José 
dos Pinhais e a empresa Wenning Empreendimentos Ltda, cujo objeto foi a construção de 
um conjunto de casas padrão popular, para relocação das famílias atingidas pela canalização 
e recuperação das margens do Rio Ressaca, constituído de 10 unidades habitacionais com 
área de 39,00m2 cada, totalizando 390,00m2, no valor de R$ 352.945,15, com prazo de 
execução de 120 dias contados a partir da emissão da Ordem de Serviço e vigência de 180 
dias a partir da mesma data. 

A cláusula contratual oitava – da fiscalização, informa que o contratante fiscalizará a obra 
por meio da Secretaria Municipal de Habitação, tendo como fiscal o profissional inscrito no 
CREA-PR sob nº PR-8624/D. 

  
##/Fato## 

2.1.8. Unidades habitacionais - Moradias Rio Pequeno. 
 
Fato 
 
Ordem de Serviço 

Por meio da Ordem de Serviço nº 71/2012-SERMALI, datada de 10/12/2012, a empresa 
Wenning Empreendimentos Ltda foi autorizada pela Secretaria de Viação e Obras Públicas 
do município de São José dos Pinhais a executar a obra de construção de conjunto de casas 
populares  no Loteamento Moradias Rio Pequeno no prazo de 120 dias contados a partir da 
emissão da Ordem de Serviço. 

Terrenos 

Foi apresentada a matrícula nº 54.099,  registrada na 1ª Circunscrição de Registro de 
Imóveis  de São José dos Pinhais/PR, situada na Planta Moradias Rio Pequeno, com área 
total de 2.463,00m2, de propriedade do município de  São José dos Pinhais. 

 

Anotações de Responsabilidade Técnica 

ART Profissional Serviço realizado Contratante 



20115410572 PR-8624/D Elaboração de orçamento para 12 
casas geminadas no loteamento 
Moradias Rio Pequeno. 

Prefeitura 
municipal de 
São José dos 
Pinhais 

20102332900 PR-8624/D Projeto arquitetônico; Projeto 
estrutural; Projeto hidráulico; Projeto 
elétrico; Projeto tubulações 
telefônicas no loteamento Moradias 
Rio Pequeno. 

Prefeitura 
municipal de 
São José dos 
Pinhais 

20130029957 PR-
18937/D 

Execução de 12 unidades 
habitacionais no loteamento Moradias 
Rio Pequeno. 

Prefeitura 
municipal de 
São José dos 
Pinhais 

20130958591 PR-
17906/D 

Fiscalização de obra localizada no 
loteamento Moradias Rio Pequeno. 

Prefeitura 
municipal de 
São José dos 
Pinhais 

 

Licenciamento ambiental 

Verificou-se o documento denominado “Declaração de Enquadramento da Intervenção nas 
Resoluções SEMA/PR quanto a Dispensa de Manifestação do órgão do Meio Ambiente e/ou 
do órgão Responsável pelos Recursos hídricos do Paraná”, emitido pela Prefeitura 
Municipal de São José dos Pinhais/PR referente à construção de 12 unidades habitacionais 
de interesse social do loteamento Moradias Rio Pequeno, o qual informou que a intervenção 
em referência “não possui restrições ambientais do ponto de vista de legislação municipal.” 

Documentos técnicos 

Foram apresentadas cartas informando quando à viabilidade técnica para implantação de 
rede de energia elétrica da COPEL no empreendimento Moradias Rio Pequeno, datada de 
14/12/2011, bem como carta de viabilidade de atendimento ao empreendimento através de 
redes de distribuição de água. Segundo o documento, na região não há rede coletora de 
esgoto disponível. 

CEI 

Foi apresentada matrícula CEI nº 51.218.82532/74, em nome de Wenning Empreendimentos 
Ltda, para 12 unidades residenciais. 

Ordem de Serviço 

Por meio da ordem de serviço nº 71/2012-SERMALI, datada de 10/12/2012, emitida pela 
Secretaria municipal de Viação e Obras Públicas, o município de São José dos Pinhais 
autorizou a execução das obras de construção de um conjunto de casas padrão popular no 
loteamento Rio Pequeno, com prazo de execução de 120 dias contados da emissão da ordem 
de serviço. 



Instrumento contratual 

Verificou-se o contrato nº 255/2012, firmado em 06/09/2012 entre o município de São José 
dos Pinhais e a empresa Wenning Empreendimentos Ltda, cujo objeto foi a construção de 
um conjunto de casas padrão popular, para relocação das famílias atingidas pela canalização 
e recuperação das margens do Rio Ressaca, constituído de 12 unidades habitacionais com 
área de 39,00m2 cada, totalizando 468,00m2, no valor de R$ 452.021,56, com prazo de 
execução de 120 dias contados a partir da emissão da Ordem de Serviço e vigência de 180 
dias a partir da mesma data. 

A cláusula contratual oitava – da fiscalização, informa que o contratante fiscalizará a obra 
por meio da Secretaria Municipal de Habitação, tendo como fiscal o profissional inscrito no 
CREA-PR sob nº PR-8624/D. 

  
##/Fato## 

2.1.9. Unidades habitacionais - Moradias Parque São José. 
 
Fato 
 
Projeto composto de 12 condomínios de casas geminadas, com 02 unidades cada um, com o 
objetivo de atender ao reassentamento de famílias atingidas pela obra de recuperação das 
margens do Rio Ressaca. Os condomínios serão implantados nos lotes nº 01, 02, 10, 11, 12, 
13 e 14 da quadra 18 da Planta Parque São José, no município de São José dos Pinhais. As 
habitações apresentam 12 unidades com área de 39,00m2 e 02 unidades com área de 
45,00m2, implantadas em lotes de 180,00m2 de área média. 

Matrículas 

Foram verificadas as seguintes matrículas localizadas na Planta Parque São José, no 
município de São José dos Pinhais: 

Matrícula Área (m2) Proprietário 
52.339 480,00 Município de São José dos 

Pinhais 
52.340 420,00 Município de São José dos 

Pinhais 
52.342 360,00 Município de São José dos 

Pinhais 
52.343 360,00 Município de São José dos 

Pinhais 
52.344 360,00 Município de São José dos 

Pinhais 
52.345 360,00 Município de São José dos 

Pinhais 
52.346 360,00 Município de São José dos 

Pinhais 
 

Anotações de Responsabilidade Técnica 



ART Profissional Serviço realizado Contratante 
20102240940 PR-8624/D Projeto arquitetônico; Projeto 

estrutural; Projeto hidráulico; Projeto 
elétrico; Projeto tubulações 
telefônicas; quadra 18 lote 01. 

Prefeitura 
municipal de 
São José dos 
Pinhais 

20102238369 PR-8624/D Projeto arquitetônico; Projeto 
estrutural; Projeto hidráulico; Projeto 
elétrico; Projeto tubulações 
telefônicas; quadra 18 lote 02. 

Prefeitura 
municipal de 
São José dos 
Pinhais 

20102237788 PR-8624/D Projeto arquitetônico; Projeto 
estrutural; Projeto hidráulico; Projeto 
elétrico; Projeto tubulações 
telefônicas;  quadra 18 lote 10. 

Prefeitura 
municipal de 
São José dos 
Pinhais 

20102237621 PR-8624/D Projeto arquitetônico; Projeto 
estrutural; Projeto hidráulico; Projeto 
elétrico; Projeto tubulações 
telefônicas; quadra 18 lote 11. 

Prefeitura 
municipal de 
São José dos 
Pinhais 

20102240568 PR-8624/D Projeto arquitetônico; Projeto 
estrutural; Projeto hidráulico; Projeto 
elétrico; Projeto tubulações 
telefônicas; quadra 18 lote 12. 

Prefeitura 
municipal de 
São José dos 
Pinhais 

20102240720 PR-8624/D Projeto arquitetônico; Projeto 
estrutural; Projeto hidráulico; Projeto 
elétrico; Projeto tubulações 
telefônicas; quadra 18 lote 13. 

Prefeitura 
municipal de 
São José dos 
Pinhais 

20102237001 PR-8624/D Projeto arquitetônico; Projeto 
estrutural; Projeto hidráulico; Projeto 
elétrico; Projeto tubulações 
telefônicas; quadra 18 lote 14. 

Prefeitura 
municipal de 
São José dos 
Pinhais 

20112898035 PR-8524/D Fiscalização da execução de 14 
unidades habitacionais no loteamento 
Parque São José. 

Prefeitura 
municipal de 
São José dos 
Pinhais 

20112913123 PR-4815/D Execução de 14 unidades 
habitacionais no loteamento Parque 
São José. 

Prefeitura 
municipal de 
São José dos 
Pinhais 

 

Foi apresentado relatório de sondagem à percussão (SPT), tendo sido realizados 03 furos, 
datado de 13/08/2010, apresentado pela empresa Conceitual Tecnologia Ambiental Ltda. 

Ordem de Serviço 

Verificou-se a Ordem de Serviço nº 056/2011-SERMALI, datada de 08/08/2011, a qual 
autorizou a empresa Rizzatto &Rizzatto Ltda a executar as obras de construção dos 
loteamentos Moradias Holtmann e Parque São José, conforme disposições contratuais. 

  
##/Fato## 

2.1.10. Unidades habitacionais - Moradias Vale Verde. 



 
Fato 
 
O projeto foi composto por 02 condomínios de casas geminadas, um deles com 18 unidades, 
o outro com 19 unidades, totalizando 37 habitações, executadas com o objetivo de atender 
ao reassentamento de famílias atingidas pelas obras de recuperação do Rio Ressaca. As 
unidades possuem 39,00m2, implantadas em lotes com área média de 150,00m2. 

Foram verificadas as matrículas nº 68.110, lote E-542, registrada na 1ª Circunscrição de 
Registro de Imóveis de São José dos Pinhais, com área de 3.486,97m2, localizada na planta 
Jardim Valle Verde, São José dos Pinhais, de propriedade do município bem como a 
matrícula nº 68.109, lote E-541, com área de 3.601,25m2, localizada na planta Jardim Valle 
Verde, São José dos Pinhais. 

As certidões nºs 088/2010 e 089/2010, datadas de 25/03/2010, emitidas pela Prefeitura do 
município, consignaram a aprovação dos projetos para as áreas em referência, porém 
pendentes de complementação de documentação. 

Instrumento contratual 

Verificou-se o Contrato de execução de obras nº 131/2011-SERMALI, celebrado em 
20/06/2011 entre o município de São José dos Pinhais e a empresa Wenning 
Empreendimentos Ltda, CNPJ 06.275.987/0001-33, cujo objeto foi a execução de obra de 
construção de um conjunto de casas geminadas, para relocação das famílias atingidas pela 
canalização e recuperação das margens do Rio Ressaca, totalizando 37 unidades 
habitacionais com área de 39,00m2 cada, totalizando área construída de 1.443,00m2, no 
valor de R$ 1.224.999,12, sendo R$ 734.999,53 o total de materiais, R$ 484.999,59 o total 
de mão-de-obra e R$ 5.000,00 o total de equipamentos, com prazo de execução de 120 dias 
a partir da emissão da Ordem de Serviço e vigência de 150 dias a partir da mesma data.  

A cláusula contratual oitava – da fiscalização, informa que o contratante fiscalizará a obra 
por meio da Secretaria Municipal de Habitação, tendo como fiscal o profissional inscrito no 
CREA-PR sob nº PR-8624/D. 

Sondagem 

Verificou-se relatório de sondagem do loteamento Moradia Vale Verde, o qual foi realizado 
a partir de 04 furos (SPT), pela empresa Conceitual Tecnologia Ambiental Ltda, datado de 
26/04/2010. 

Anotações de Responsabilidade Técnica 

ART Profissional Serviço realizado Contratante 
20101922606 SP-

5061709511/D 
Sondagem. Prefeitura 

municipal de 
São José dos 
Pinhais 

20101416867 PR-8624/D Projeto arquitetônico; Projeto Prefeitura 



estrutural; vínculo empregatício 
com órgão público, lote E541. 

municipal de 
São José dos 
Pinhais 

20101415550 PR-8624/D Projeto arquitetônico; Projeto 
estrutural; vínculo empregatício 
com órgão público, lote E542. 

Prefeitura 
municipal de 
São José dos 
Pinhais 

20100983857 PR-71136/D Projeto de paisagismo de 02 praças 
integrantes do loteamento Vale 
Verde. 

Prefeitura 
municipal de 
São José dos 
Pinhais 

20112866168 PR-8624/D Fiscalização da execução de 
condomínio de 37 casas térreas 
geminadas, sendo 19 unid. No lote 
E541 e 18 unid. No lote E542, 
quadra 9, Jardim Vale Verde. 

Prefeitura 
municipal de 
São José dos 
Pinhais 

20112884026 PR-18937/D Execução de 18 unidades 
habitacionais, lote E542, Jardim 
Vale Verde. 

Prefeitura 
municipal de 
São José dos 
Pinhais 

20112893785 PR-18937/D Execução de 19 unidades 
habitacionais, lote E541, Jardim 
Vale Verde. 

Prefeitura 
municipal de 
São José dos 
Pinhais 

 

Ordem de Serviço 

Verificou-se a ordem de serviço nº 055/2011-SERMALI, datada de 08/08/2011, a qual 
autorizou a empresa Wenning Empreendimentos Ltda a executar as obras de construção do 
Jardim Vale Verde, conforme disposições contratuais. 

 

  
##/Fato## 

2.1.11. Não detalhamento dos tributos no BDI das Propostas da Concorrência 34/2011 
(Moradias Pinheiros) 
 
Fato 
 
Em complemento à construção das unidades habitacionais para o remanejamento de parte 
das famílias localizadas na área do Rio Ressaca, iniciada com a construção de 73 moradias 
licitadas pela Concorrência Pública 07/2011, foi publicado o edital da Concorrência Pública 
34/2011, no DOU de 31 de outubro de 2011, para a execução de 115 unidades habitacionais 
na Localidade Moradias Pinheiro. A abertura da licitação foi fixada para 02 de dezembro de 
2012, tendo como valor máximo previsto R$ 4.095.984,88. 

Segundo Ata de abertura e julgamento duas participantes foram habilitadas e apresentaram 
propostas, sagrando-se vencedora a  empresa Wenning Empreendimentos Ltda, com o valor 



global apresentado de R$ 4.094.778,91. Nos custos unitários da proposta vencedora estava 
incluído BDI de 25%. 

Em 15 de dezembro de 2011 foi assinado o Contrato 313/2011 entre a Wenning 
Empreendimentos Ltda e a PMSJP, com prazo de execução de 180 dias e prazo de vigência 
do Instrumento Contratual de 210 dias. Conforme o último Boletim de Medição 
apresentado, de número 20, elaborado em 12/08/2014, até aquela data foi executado 90,33% 
da obra, correspondente ao volume financeiro realizado de R$ 3.693.959,04.  

Durante os trabalhos de campo foi expedida a Solicitação de Fiscalização 201411321/01, em 
18 de setembro de 2014, requerendo-se da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais que 
fosse apresentado o detalhamento da composição do BDI em todos os subitens componentes 
dos “Tributos” constante das propostas vencedoras dos referidos certames licitatórios (item 
1.3.1). 

Por intermédio do Ofício 586/2014-GAB, de 23 de setembro de 2014, a PMSJP apresentou a 
seguinte resposta. “Nas referidas licitações não houve a exigência da apresentação do 
detalhamento da composição do BDI nas planilhas, entretanto há nos respectivos Editais, 
quando da apresentação do envelope referente as propostas, a previsão de que nos preços 
ofertados deveriam estar incluídos todos os custos, mão-de-obra, despesas, impostos, 
combustíveis, manutenção de equipamentos, salários, encargos trabalhistas, peças de 
reposição e todo e qualquer encargo que incidir sobre o objeto da licitação.” 

Da análise da licitação verificou-se que o percentual dos tributos incluídos no BDI 
apresentado pela Wenning Empreendimentos Ltda foi de 7,5%.  

Cabe relatar que nos pagamentos efetuados à contratada a alíquotas de retenção do ISS sobre 
os valores das Notas Fiscais de Serviços, inicialmente era de 5%, em razão de que a empresa 
era optante do Simples Nacional. Desta forma, o percentual de 7,5% apresentado no BDI 
para os tributos seria compatível com a legislação vigente, considerando-se que além do ISS 
os tributos são compostos de PIS e COFINS. 

A partir de março de 2013, em razão da alteração da situação jurídica da contratada, que não 
mais era optante do Simples, a alíquota de retenção sobre o valor da fatura passou a ser de 
2%. A partir de fevereiro de 2014, novamente a alíquota de retenção do ISS passou para 5%, 
agora em decorrência da alteração da legislação tributária municipal.   

Dentre as deliberações do TCU, destaca-se o Acórdão n. 325/2007 – Plenário, no qual foram 
analisados e tratados aspectos relativos ao conceito e composição do BDI, bem como os 
critérios de aceitabilidade para cada um dos elementos, o qual expressa a seguinte 
orientação: 

“9.1.3. o gestor público deve exigir dos licitantes o detalhamento da composição do LDI e 
dos respectivos percentuais praticados;” 



Por meio do Ofício n.º 27061/2014-CGU-Regional/PR-CGU/PR que apresenta os resultados 
da fiscalização, expedido em 14 de outubro de 2014, solicitou-se do município justificativas 
quanto ao não detalhamento do BDI em todos os seus itens e subitens. 

Por meio do Ofício nº 643, de 24 de outubro de 2014, a Prefeitura Municipal de São José 
dos Pinhais apresentou a seguinte manifestação: 

“Neste item, ratifica-se o informado anteriormente por este Município, no sentido de que na 
referida licitação – Concorrência Pública 34/2011, foi exigido pelas licitantes que, nos 
preços ofertados, deveriam estar incluídos todos os custos, mão-de-obra, despesas, 
impostos, combustíveis, manutenção de equipamentos, salários, encargos trabalhistas, 
peças de reposição e todo e qualquer encargo que incidir sobre o objeto da licitação. 

De qualquer forma, saliente-se que a denominada Concorrência Pública ocorreu em 
2011, sendo que a atual Administração vem aperfeiçoando os trâmites relativos a 
procedimentos licitatórios, no sentido a convergir com o emanado pela Súmula 
258/2010 do TCU, conforme o apontamento dessa fiscalização.” 

Considerando-se que o BDI de 25% apresentado na proposta vencedora é compatível 
com os parâmetros estabelecidos pelo TCU, entende-se que os esclarecimentos do 
município no sentido de aperfeiçoar os procedimentos licitatórios futuros elide a 
necessidade de recomendações formais nesse sentido. O percentual do item tributos 
praticados no BDI da proposta vencedora, de 7,5%, ainda que não detalhado em seus 
subitens, não apresenta incompatibilidade aparente, uma vez que a alíquota do ISS 
aplicável à contratada foi de 5% na maior parte do contrato. Considerando-se que, além 
do ISS, o item tributos é composto do PIS e do COFINS, não há como se afirmar que o 
percentual de 7,5% seja excessivo. 

  
##/Fato## 

2.1.12. Execução Financeira - Unidades habitacionais - Moradias Pinheiros. 
 
Fato 
 
A execução financeira das unidades habitacionais das Moradias Pinheiro ocorreu conforme 
valores definidos no Contrato 313/2011, firmado entre a Prefeitura de São José dos Pinhais e 
a empresa Wenning Empreendimentos Ltda. (CNPJ nº 06.275.987/0001-33), vencedora da 
Concorrência 34/2011.  

Ressalte-se que a obra das Moradias Pinheiro ainda está sendo executada. Do valor total do 
contrato, R$ 4.094.779,02, foi pago à contratada o valor de R$ 3.578.141,40, conforme 
demonstrativo abaixo: 

NF Data Total OGU 
(R$) 

Total 
Contrapartida 

(R$) 
CH / OB NE Fonte 

23 01/08/2012 144.788,37 0,00  TED 128033 19880/2011 
3.1.805 - MC 
301.554-65/2009 

24 01/08/2012 0,00 43.949,07 TED 126619 19881/2011 
0.1.000 - Recursos 
Ordinários Livres 



33 11/09/2012 132.613,43 0,00  OB 109278 19880/2011 
3.1.805 - MC 
301.554-65/2009 

34 11/09/2012 0,00 44.985,92 OB 109278 19881/2011 
0.1.000 - Recursos 
Ordinários Livres 

36 15/10/2012 240.754,32 0,00  TED 113639 19880/2011 
3.1.805 - MC 
301.554-65/2009 

37 15/10/2012 0,00 81.670,13 TED 113588 19881/2011 
0.1.000 - Recursos 
Ordinários Livres 

43 27/11/2012 0,00 71.793,67 TED 135147 19881/2011 
0.1.000 - Recursos 
Ordinários Livres 

44 27/11/2012 215.380,99 0,00   TED 135147 19880/2011 
3.1.805 - MC 
301.554-65/2009 

47 17/12/2012 0,00 66.010,21 TED 106750 19881/2011 
0.1.000 - Recursos 
Ordinários Livres 

48 17/12/2012 198.030,64 0,00   TED 106846 19880/2011 
3.1.805 - MC 
301.554-65/2009 

52 17/12/2012 174.669,85 0,00   TED 106879 19880/2011 
3.1.805 - MC 
301.554-65/2009 

53 02/01/2013 0,00 58.223,28 TED 106940 19881/2011 
0.1.000 - Recursos 
Ordinários Livres 

59 08/03/2013 193.104,83 0,00   OB 117923 19880/2011 
3.1.805 - MC 
301.554-65/2009 

58 08/03/2013 34.583,93 0,00   TED 132471 19880/2011 
3.1.805 - MC 
301.554-65/2009 

60 08/03/2013 0,00 12.011,01 TED 132547 19881/2011 
0.1.000 - Recursos 
Ordinários Livres 

61 08/03/2013 0,00 64.368,28 TED 132377 19881/2011 
0.1.000 - Recursos 
Ordinários Livres 

74 23/04/2013 226.488,44 0,00   TED 104369 19880/2011 
3.1.805 - MC 
301.554-65/2009 

75 23/04/2013 0,00  75.496,00 TED 104305 19881/2011 
0.1.000 - Recursos 
Ordinários Livres 

80 19/06/2013 261.585,69 0,00   TED 131253 19880/2011 
3.1.805 - MC 
301.554-65/2009 

86 03/07/2013 198.988,98 0,00   TED 132759 19880/2011 
3.1.805 - MC 
301.554-65/2009 

87 03/07/2013 0,00 66.330,00 TED 132550 19881/2011 
0.1.000 - Recursos 
Ordinários Livres 

101 19/09/2013 0,00 45.964,00 TED 113838 19881/2011 
0.1.000 - Recursos 
Ordinários Livres 

100 19/09/2013 137.893,26 0,00   TED 113745 19880/2011 
3.1.805 - MC 
301.554-65/2009 

92 02/09/2013 144.220,16 0,00   TED 127893 19880/2011 
3.1.805 - MC 
301.554-65/2009 

93 02/09/2013 0,00 48.073,00 TED 127761 19881/2011 
0.1.000 - Recursos 
Ordinários Livres 

103 08/11/2013 154.055,01 0,00   TED 100047 19880/2011 
3.1.805 - MC 
301.554-65/2009 

104 08/11/2013 0,00 51.351,00 TED 100047 19881/2011 
0.1.000 - Recursos 
Ordinários Livres 

115 16/12/2013 17.862,28 0,00   TED 103972 19880/2011 
3.1.805 - MC 
301.554-65/2009 

111 13/12/2013 0,00 52.390,00 TED 133893 19881/2011 
0.1.000 - Recursos 
Ordinários Livres 

110 13/12/2013 157.168,58 0,00   TED 133893 19880/2011 
3.1.805 - MC 
301.554-65/2009 

126 14/02/2014 84.960,18 0,00   TED 107755 19880/2011 
3.1.805 - MC 
301.554-65/2009 

127 14/02/2014 0,00 22.224,37 TED 107755 19881/2011 0.1.000 - Recursos 



Ordinários Livres 

138 03/04/2014 41.934,70 0,00   TED 138354 19880/2011 
3.1.805 - MC 
301.554-65/2009 

139 03/04/2014 0,00 14.217,82 TED 138354 19881/2011 
0.1.000 - Recursos 
Ordinários Livres 

  2.759.083,64 819.057,76    
 
  
##/Fato## 

2.1.13. Execução Financeira - Unidades habitacionais - Moradias Holtmann e Moradias 
Parque São José. 
 
Fato 
 
A execução financeira das unidades habitacionais da Moradias Holtmann e Moradias Parque 
São José ocorreu conforme valores definidos no Contrato 132/2011 firmado entre a 
Prefeitura de São José dos Pinhais e a empresa Rizzatto & Rizzatto Ltda (CNPJ nº 
05.465.872/0001-49), vencedora dos Lotes 1 e 3 da Concorrência 07/2011. As obras da 
Moradias Holtmann e Moradias São José, no total de 36 unidades habitacionais, foi 
totalmente executada com liquidação do valor total do contrato, no montante de R$ 
1.325.711,36, conforme demonstrativo abaixo: 

 
NF Data Total OGU 

(R$) 

Total 
Contrapartida 

(R$) 
CH / OB NE Fonte 

56 15/10/2011 0,00 26.797,70 OB000833 10314/2011 
3.3.706 - Conv. 
COHAPAR/2006 

59 15/10/2011 0,00 14.832,44 OB 000833 10314/2011 
3.3.706 - Conv. 
COHAPAR/2006 

58 15/10/2011 0,00 7.787,26 OB 000833 10314/2011 
3.3.706 - Conv. 
COHAPAR/2006 

57 15/10/2011 0,00 51.041,74 OB 000833 10314/2011 
3.3.706 - Conv. 
COHAPAR/2006 

60 07/11/2011 0,00 47.577,65 OB 008011 10314/2011 
3.3.706 - Conv. 
COHAPAR/2006 

62 07/11/2011 0,00 110.702,55 OB 008011 10314/2011 
3.3.706 - Conv. 
COHAPAR/2006 

67 21/12/2011 101.598,41 0,00  OB 000833 10313/2011 
3.1.805 - MC 301.554-
65/2009 

68 21/12/2011 114.437,98 0,00  OB 000833 10313/2011 
3.1.805 - MC 301.554-
65/2009 

69 21/12/2011 0,00 67.385,66 OB 000833 10314/2011 
3.3.706 - Conv. 
COHAPAR/2006 

96 16/04/2012 441.104,82 0,00  OB 000000 10313/2011 
3.1.805 - MC 301.554-
65/2009 

97 16/04/2012 147.314,02 0,00  OB 000000 10313/2011 
3.1.805 - MC 301.554-
65/2009 

118 13/07/2012 2.538,82 0,00  OB 012636 10313/2011 
3.1.805 - MC 301.554-
65/2009 

119 13/07/2012 52.791,45 0,00  OB 012636 10313/2011 
3.1.805 - MC 301.554-
65/2009 

120 13/07/2012 7.602,02 0,00  OB 012636 10313/2011 
3.1.805 - MC 301.554-
65/2009 

121 13/07/2012 132.198,84 0,00  OB 012636 10313/2011 
3.1.805 - MC 301.554-
65/2009 

  999.586,36 326.125,00    



  
##/Fato## 

2.1.14. Unidades Habitacionais 'Moradias Dona Roza' não executadas. 
 
Fato 
 
Verificou-se no decorrer da inspeção física das unidades habitacionais contratadas no 
CR.301.554-65/2009/Ministério das Cidades/Caixa que as casas previstas para serem 
construídas na localidade Dona Roza não foram iniciadas. Segundo informações prestadas 
verbalmente por técnicos do município de São José dos Pinhais, em razão de desistência de 
algumas famílias inicialmente cadastradas para o remanejamento, não haveria mais 
necessidade de execução daquelas unidades.  

Entretanto, no relatório de Análise GIDUR 7127 n.º 680/2014, datado de 02 de setembro de 
2014 (Processo 2694.301.554-65 2009, Anexo Técnico Social C-V, Fls.1361 verso) o 
assunto foi tratado como pendente, nos seguintes termos: 

6.1- Pendências:  

3. Posicionamento da PM SJ Pinhais a respeito de quando se iniciará a produção 
das 10 UH previstas para serem executadas na Moradias Dona Roza. 

Ressalte-se que a execução já havia sido licitada mediante a Concorrência 27/2012. Não foi 
localizado nos processos analisados nenhum documento com manifestação formal do 
município de São José dos Pinhais a respeito da construção ou não das 10 unidades 
habitacionais previstas para o local Moradias Dona Roza. 

No Ofício n.º 27061/2014-CGU-Regional/PR-CGU/PR, expedido em 14/10/2014, o qual 
trata dos resultados da fiscalização, solicitou-se do município manifestar-se sobre a não 
execução das unidades previstas para a localidade Moradias Dona Roza. 

Por meio do Ofício nº 643, de 24 de outubro de 2014, a Prefeitura Municipal de São José 
dos Pinhais apresentou a seguinte manifestação: 

“No que se refere às obras não iniciadas na localidade Moradias Dona Roza, justifica-se 
pelo fato de que não houve aumento das famílias ocupantes na área de abrangência do 
Projeto do Parque Linear do Rio Ressaca e, ao contrário, houve retração do número de 
famílias cadastradas, e que atualmente, não há demanda identificada que justifique a 
construção de novas unidades habitacionais. 

No tocante ao processo de Concorrência Pública nº 27/2012, informamos que em face do 
motivo acima declinado, este Município e a contratada, de comum acordo, resolveram 
rescindir o contrato de Prestação de serviços de nº 254/2012-SERMALI, lote 1, que diz 
respeito ao Moradias Dona Roza. 

Todo o acima exposto se comprova através das cópias dos documentos anexo ao presente: 
Ofício nº 626/2014-Gabinete, datado de 15 de outubro de 2014, e Termo de Rescisão nº 
002/2013-SERMALI-conforme anexos.” 



Considerando-se as justificativas de que houve retração do número de famílias cadastradas 
e, portanto, não haveria demanda pelas unidades habitacionais no local Moradias Dona 
Roza, infere-se que a rescisão contratual amigável firmada entre a PMSJP e a contratada, a 
respeito da construção daquelas unidades, ocorreu em atendimento ao princípio da finalidade 
pública. 

  
##/Fato## 

2.1.15. Não detalhamento dos tributos no BDI das Propostas da Concorrência 27/2012 
(Moradias Rio Pequeno e Moradias Dona Roza) 
 
Fato 
 
Visando à execução das 22 unidades habitacionais restantes, para o remanejamento das 210 
famílias selecionadas na área do Rio Ressaca, o município de São José dos Pinhais publicou 
o edital da Concorrência Pública n.º 27/2012, na data de 24 de julho de 2012, com data de 
abertura estabelecida para 28 de agosto de 2012.  

A licitação foi dividida em 2 lotes. O Lote 1 para construção de 10 unidades habitacionais 
padrão popular, com 39,00 m2 cada, na localidade Moradias Dona Roza, com o valor 
máximo definido em R$ 383.647,30, e o Lote 2 para construção de 12 unidades 
habitacionais padrão popular, com 39,00 m2 cada, na Localidade Moradias Rio Pequeno, 
com valor máximo de R$ 492.068,86. A empresa Wenning Empreendimentos Ltda 
apresentou a proposta vencedora do Lote 1 com valor de R$ 352.945,15 e do Lote 2 com o 
valor de R$ 452.021,56.  

O BDI apresentado nas planilhas foi de 25%. Não consta da instrução processual da 
Concorrência 27/2012 a composição detalhada em todos os itens e subitens.  

Durante os trabalhos de campo foi expedida a Solicitação de Fiscalização 201411321/01, em 
18 de setembro de 2014, requerendo-se da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, que 
fosse apresentado o detalhamento da composição do BDI das propostas das empresas 
vencedoras dos referidos certames licitatórios (item 1.3.1). 

Por intermédio do Ofício 586/2014-GAB, de 23 de setembro de 2014, a PMSJP apresentou a 
seguinte resposta. “Nas referidas licitações não houve a exigência da apresentação do 
detalhamento da composição do BDI nas planilhas, entretanto há nos respectivos Editais, 
quando da apresentação do envelope referente às propostas, a previsão de que nos preços 
ofertados deveriam estar incluídos todos os custos, mão-de-obra, despesas, impostos, 
combustíveis, manutenção de equipamentos, salários, encargos trabalhistas, peças de 
reposição e todo e qualquer encargo que incidir sobre o objeto da licitação.” 

Dentre as deliberações do TCU, destaca-se o Acórdão n. 325/2007 – Plenário, no qual foram 
analisados e tratados aspectos relativos ao conceito e composição do BDI, bem como os 
critérios de aceitabilidade para cada um dos elementos, o qual expressa a seguinte 
orientação: 



“9.1.3. o gestor público deve exigir dos licitantes o detalhamento da composição do LDI e 
dos respectivos percentuais praticados;” 

Ademais, a Súmula/TCU 258/2010 exige o detalhamento do BDI nas propostas, 
conforme preceitos do seguinte enunciado: "As composições de custos unitários e o 
detalhamento de encargos sociais e do BDI integram o orçamento que compõe o projeto 
básico da obra ou serviço de engenharia, devem constar dos anexos do edital de 
licitação e das propostas das licitantes e não podem ser indicados mediante uso da 
expressão "verba" ou de unidades genéricas." 

Infere-se do conteúdo da Súmula/ TCU 258/2010 que as propostas das licitações devem 
demonstrar a composição dos tributos praticados, mediante o detalhamento dos diversos 
subitens que o compõe, sem o qual, torna-se inviável a análise da legalidade dos 
percentuais praticados. 

Por meio do Ofício n.º 27061/2014-CGU-Regional/PR-CGU/PR que apresenta os resultados 
da fiscalização, expedido em 14 de outubro de 2014, solicitou-se do município justificativas 
quanto à inexistência da composição do BDI em todos os itens e subitens. 

Por meio do Ofício nº 643, de 24 de outubro de 2014, a Prefeitura Municipal de São José 
dos Pinhais apresentou a seguinte manifestação: 

“Neste item ratifica-se o informado anteriormente por este Município no sentido de que na 
referida licitação – Concorrência Pública 27/2012, no item 3.6.1 foi exigido pelas licitantes 
que nos preços ofertados deveriam estar incluídos todos os custos, mão-de-obra, despesas, 
impostos, combustíveis, manutenção de equipamentos, salários, encargos trabalhistas, 
peças de reposição e todo e qualquer encargo que incidir sobre o objeto da licitação. E 
ainda, verifica-se que nos valores unitários dos orçamentos apresentados pela 
Administração consta o percentual de 25% referente a inclusão do BDI, de forma que ainda 
de maneira implícita está clara a exigência quanto a todos os itens relativos ao BDI. 

De qualquer forma, saliente-se que a denominada Concorrência Pública iniciou-se em 
2012, com término também neste ano, sendo que a atual Administração vem aperfeiçoando 
os trâmites relativos a procedimentos licitatórios no sentido a convergir com o emanado 
pela Súmula 258/2010 do TCU, conforme o apontamento dessa fiscalização.” 

Considerando-se que as 12 unidades habitacionais previstas no Lote 2 para execução na 
Moradias Rio Pequeno foram concluídas e que o BDI no percentual de 25% apresentado 
na proposta vencedora é compatível com os parâmetros estabelecidos pelo TCU, 
entende-se que os esclarecimentos do município no sentido de aperfeiçoar os 
procedimentos licitatórios futuros elide a necessidade de recomendações formais nesse 
sentido. 

Ressalte-se que as dez unidades habitacionais na localidade Moradias Dona Roza 
licitadas no Lote 1 não serão executadas em razão da  ausência de demanda, sendo que o 
contrato foi rescindido de forma amigável.  

  
##/Fato## 



2.1.16. Execução Financeira - Unidades habitacionais - Moradias Rio Pequeno. 
 
Fato 
 
A execução financeira das unidades habitacionais da Moradias Rio Pequeno ocorreu 
conforme valores definidos no Contrato 255/2012, firmado entre a Prefeitura de São José 
dos Pinhais e a empresa Wenning Empreendimentos Ltda. (CNPJ nº 06.275.987/0001-33), 
vencedora da Concorrência 27/2012. A obra foi totalmente concluída, tendo sido liquidado o 
valor total do contrato, no montante de R$ 452.021,56, conforme demonstrativo abaixo: 

NF Data Total OGU 
(R$) 

Total 
Contrapartida 

(R$) 
CH / OB NE Fonte 

62 08/03/2013 50.799,59 0,00  
TED 

126612 14933/2012 
3.1.805 - MC 
301.554-65/2009 

63 08/03/2013 6.314,08 0,00  
TED 

126717 14933/2012 
3.1.805 - MC 
301.554-65/2009 

68 09/04/2013 0,00 22.823,00 
TED 

108318 4943/2013 
0.1.000 - Recursos 
Ordinários Livres 

69 09/04/2013 0,00 2.836,73 
TED 

108236 4225/2013 
0.1.000 - Recursos 
Ordinários Livres 

76 23/04/2013 22.367,82 0,00  
TED 

128103 14933/2012 
3.1.805 - MC 
301.554-65/2009 

78 25/04/2013 0,00 7.455,75 
TED 

132296 4943/2013 
0.1.000 - Recursos 
Ordinários Livres 

82 19/06/2013 35.121,42 0,00  
TED 

132903 14933/2012 
3.1.805 - MC 
301.554-65/2009 

84 19/06/2013 0,00 11.707,14 
TED 

132380 4943/2013 
0.1.000 - Recursos 
Ordinários Livres 

88 03/07/2013 57.338,48 0,00  
TED 

119097 14933/2012 
3.1.805 - MC 
301.554-65/2009 

89 03/07/2013 0,00 16.173,00 
TED 

119005 4943/2013 
0.1.000 - Recursos 
Ordinários Livres 

97 19/09/2013 58.849,91 0,00  
TED 

114223 14933/2012 
3.1.805 - MC 
301.554-65/2009 

99 19/09/2013 0,00 19.616,00 
TED 

114279 4943/2013 
0.1.000 - Recursos 
Ordinários Livres 

94 02/09/2013 44.284,38 0,00  
TED 

113879 14933/2012 
3.1.805 - MC 
301.554-65/2009 

96 02/09/2013 0,00 14.761,00 
TED 

113806 4943/2013 
0.1.000 - Recursos 
Ordinários Livres 

106 08/11/2013 0,00 11.952,00 
TED 

136258 4943/2013 
0.1.000 - Recursos 
Ordinários Livres 

107 20/11/2013 31.286,15 0,00  
TEV 

000708 14933/2012 
3.1.805 - MC 
301.554-65/2009 

114 16/12/2013 0,00 4.571,67 
TED 

103972 4943/2013 
0.1.000 - Recursos 
Ordinários Livres 

112 13/12/2013 0,00 33.763,44 
TED 

103972 4943/2013 
0.1.000 - Recursos 
Ordinários Livres 

  306.361,83 145.659,73    
 

  
##/Fato## 

2.1.17. Execução Financeira - Unidades habitacionais - Moradias Vale Verde. 
 
Fato 



 
A execução financeira das unidades habitacionais da localidade Moradias Vale Verde 
ocorreu conforme valores definidos no Contrato 131/2011, firmado entre a Prefeitura de São 
José dos Pinhais e a empresa Wenning Empreendimentos Ltda. (CNPJ nº 06.275.987/0001-
33), vencedora do Lote 2 da Concorrência 07/2011. A obra foi totalmente concluída, tendo 
sido liquidado o valor total do contrato, no montante de R$ 1.224.999,12, conforme 
demonstrativo abaixo: 

NF Data NF Total OGU 
(R$) 

Total 
Contrapartida 

(R$) 

CH / 
OB NE Fonte 

338 11/10/2011 0,00 35.249,49 
OB 

114608 10316/2011 
3.3.706 - Conv. 
COHAPAR/2006 

337 11/10/2011 0,00 120.694,31 
OB 

123191 10316/2011 
3.3.706 - Conv. 
COHAPAR/2006 

344 08/11/2011 0,00 145.405,98 
OB 

122850 10316/2011 
3.3.706 - Conv. 
COHAPAR/2006 

343 08/11/2011 156.982,00 0,00  
OB 

100247 10315/2011 
3.1.805 - MC 301.554-
65/2009 

349 14/12/2011 291.781,89 0,00  
TED 

122130 10314/2011 
3.1.805 - MC 301.554-
65/2009 

7 12/04/2012 334.498,93 0,00  
TED 

101168 10315/2011 
3.1.805 - MC 301.554-
65/2009 

8 17/04/2012 51.513,37 0,00  
TED 

121695 10315/2011 
3.1.805 - MC 301.554-
65/2009 

17 11/07/2012 6.652,56 0,00  
TED 

108245 10315/2011 
3.1.805 - MC 301.554-
65/2009 

18 11/07/2012 82.000,00 0,00  
TED 

123413 10315/2011 
3.1.805 - MC 301.554-
65/2009 

21 23/07/2012 220,59 0,00  
TED 

103252 10313/2011 
3.1.805 - MC 301.554-
65/2009 

  923.649,34 301.349,78    
 

  
##/Fato## 

2.1.18. Superfaturamento na execução do Lote 1 (Moradias Holtmann) e Lote 3 
(Moradias Parque São José) da Concorrência 07/2011 em decorrência da utilização da 
alíquota de ISS de 4% no item Tributos do BDI, quando a alíquota praticada na 
vigência contratual foi de 2%. 
 
Fato 
 
Para o remanejamento de parte das famílias localizadas na área do Rio Ressaca das 210 
previstas, o município de São José dos Pinhais publicou o edital da Concorrência Pública n.º 
07/2011, na data de 21 de março de 2011, visando a execução de 73 unidades habitacionais, 
divididas em três lotes, conforme segue: 

Lote 1: 22 unidades residenciais – Padrão popular com área de 39,60 m2 cada unidade, no 
local denominado Moradias Holtmann, com área total de 871,22 m2. 



Lote 2: 37 unidades residenciais – Padrão popular com área de 39,00 m2 cada unidade, no 
local denominado Moradias Vale Verde, com área total de 1.443,00 m2, além de um muro 
de arrimo com extensão de 128 metros. 

Lote 3: 14 unidades residenciais, sendo duas – Padrão popular com área de 45,50 m2 cada 
unidade, e 12 – Padrão popular com área de 39,00 m2 cada unidade, no local denominado 
Moradias Parque São José, com área total de 559,00 m2. 

Conforme Ata de Recebimento e Julgamento das propostas lavrada no dia 28 de abril de 
2011, participaram da licitação quatro empresas, tendo sido declaradas vencedoras as 
empresas Rizzatto & Rizzatto Ltda para os Lotes 1 e 3, e a empresa Wenning 
Empreendimentos Ltda para o Lote 2. 

Foi celebrado então o Contrato 132/2011, no valor de R$ 1.325.711,36 com a empresa 
Rizzatto & Rizzatto Ltda, para execução do Lote 1 e Lote 3.  

Verificou-se que a empresa Rizzatto & Rizzatto Ltda utilizou nos preços da licitação uma 
taxa de BDI de 25%, incluída nos preços ofertados. O BDI apresentado pela empresa 
Rizzatto & Rizzatto Ltda estava constituídos dos seguintes itens (Fls. 580 –Anexo Técnico 
de Engenharia A), com os correspondentes percentuais: 

 

Rizzatto & Rizzatto Ltda 
BDI – Bonificação e Despesas Indiretas 
Item componente do BDI Valores Propostos 
 
 
Taxas 

Garantia 0,35 
Risco  1,10 
Despesa Financeira 0,65 
Administração central  5,70 
Lucro 6,96 

 
Tributos 
 

Cofins 3,00 
PIS 0,65 
ISS 4,00 

 

O percentual de 25% foi obtido do cálculo da seguinte fórmula: 
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Onde: AC = taxa de rateio da Administração Central; 

DF = taxa das despesas financeiras; 



R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; 

I = taxa de tributos; 

L = taxa de lucro.’ 

As taxas no numerador incidem sobre os custos diretos e as taxas no 
denominador, sobre o preço de venda (faturamento). 

Verificou-se contudo, que embora a vencedora da licitação utilizou o percentual de 4% para 
o ISS no detalhamento dos tributos, a alíquota vigente no município de São José dos Pinhais 
era de 2% para os serviços em referência, durante o período do Contrato 132/2011, 
celebrado entre o município e a Rizzatto & Rizzatto Ltda. Conforme Lei Complementar 
01/2003, que dispõe sobre o Código Tributário de Prefeitura Municipal de São José dos 
Pinhais, o ISS sobre os serviços de engenharia sobre obras de empreitada de construção civil 
devia ser retido no percentual de 2% sobre a Nota de Serviços (Item 7.02).  

Conforme verificado nas Notas Fiscais de Serviços emitidas pela Rizzatto & Rizzatto Ltda, a 
alíquota efetivamente incidente nas retenções do ISS foi de 2%. Desta forma, infere-se que o 
percentual de 4% de ISS no item Tributos do BDI da proposta apresentada pela Rizzatto & 
Rizzatto Ltda, vencedora dos Lotes 1 e 3 da Concorrência 07/2011, não é passível de 
apropriação como despesa indireta.  

Do exposto, depreende-se que os preços praticados na vigência contratual para execução das 
unidades habitacionais no local Moradias Holtmann (Lote 1) e Moradias Parque São José 
(Lote 3) foram majorados em decorrência da utilização da alíquota  do ISS de 4%, quando a 
alíquota efetivamente aplicada pela PMSJP era de 2%. 

Aplicando a fórmula do BDI com o percentual de 2% para o ISS, obteve-se um novo BDI, 
calculado em 22,36%. Depreende-se que este é o percentual adequado a ser utilizado no 
Contrato, em substituição aos 25% praticado nos pagamentos efetuados à empresa Rizzatto 
& Rizzatto Ltda. 

Conforme Relatórios de Acompanhamento de Engenharia-RAE elaborados pela CAIXA, o 
montante medido e pago à empresa Rizzatto & Rizzatto Ltda, para as 22 unidades 
residenciais das Moradias Holtmann, Lote 1 da Concorrência 07/2011, foi de R$ 
832.052,36.  Considerando a fórmula PV=CD (1 + LDI), em que PV = preço de venda; CD 
= custo direto; LDI = taxa de lucro e despesas indiretas; com um BDI de 22,36% (decorrente 
da redução de 4% para 2% na alíquota do ISS) o montante devido à contratada seria R$ 
814.479,41. Desta forma, infere-se com base nos fundamentos retro mencionados que 
ocorreu um pagamento a maior no valor de R$ 17.572,95, na execução das unidades objeto 
do Lote 1 da Concorrência 07/2011. 

Para as 14 unidades habitacionais das Moradias Parque São José previstas no Lote 3, 
também no Contrato 132/2011 celebrado entre o município e a Rizzatto & Rizzatto Ltda, 
segundo RAEs elaborados pela CAIXA, foi pago o montante de R$ 493.650,00.  
Considerando a fórmula PV=CD (1 + LDI), com um BDI de 22,36% (decorrente da redução 



de 4% para 2% na alíquota do ISS), o montante devido à contratada seria R$ 483.224,11. 
Desta forma, infere-se que ocorreu um pagamento a maior no valor de R$ 10.425,89, para a 
execução das unidades habitacionais do Parque São José, Lote 3 da Concorrência 07/2011. 

Portanto, o valor do superfaturamento apurado em decorrência da aplicação de uma alíquota 
de ISS de 4% no BDI das propostas no Lote 1 e Lote 3 da Concorrência 07/2001 (Contrato 
132/2011), quando a alíquota efetiva era de 2%, foi calculado em R$ 27.998,84. 

Por meio do Ofício n.º 27061/2014-CGU-Regional/PR-CGU/PR que apresenta os resultados 
da fiscalização, expedido em 14 de outubro de 2014, foi solicitado ao município manifestar-
se sobre a inconsistência relatada.  

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 643, de 24 de outubro de 2014, a Prefeitura Municipal de São José 
dos Pinhais apresentou a seguinte manifestação: 

“Salienta-se que, em relação ao item acima, a fiscalização concluiu ao seu final que o valor 
do superfaturamento apurado foi em decorrência da aplicação de uma alíquota de ISS de 
4% no BDI das propostas no lote 1 e lote 3 da Concorrência 07/2011 (Contrato nº 
132/2011), quando a alíquota efetiva era de 2%. 

Sobre tal fato, a Secretaria Municipal de Habitação, através do engenheiro responsável 
esclareceu que, houve um provável equívoco efetuado pela empresa Rizzatto & Rizzatto 
Ltda., que incluiu em demonstrativo para a Caixa Econômica Federal no rol dos tributos, 
para o ISS a alíquota de 4% e não de 2% como seria o correto em virtude da legislação em 
vigência neste Município, à época da licitação. 

Inclusive, pode-se verificar através da legislação à época – Lei Complementar 01/2003, 
Anexo I, item 7.02, que o percentual de ISS era de 2%, conforme se comprova mediante a 
retenção da alíquota de 2% nas Notas Fiscais de Serviços Eletrônicos, referentes ao ISS – 
Documentos em anexo. 

Por outro lado, pode-se constatar que a alteração no percentual de alíquota do ISS foi 
posterior, ou seja, ocorreu através da Lei Complementar 86/2013 de 23.11.2013, passando 
a constar para 5%, conforme anexo I, item 7.02, cópia da legislação anexa ao presente.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
O gestor argumentou que provavelmente houve um equívoco na elaboração da proposta da 
empresa Rizzatto & Rizzatto no demonstrativo do BDI para a CAIXA, uma vez que a 
alíquota do ISS praticada pelo município era de 2% e não de 4%. 

Ocorre que o detalhamento do BDI e dos respectivos percentuais praticados deve ser exigido 
pelo gestor público do licitante na apresentação das propostas, uma vez que este compõe os 
preços ofertados. Pressupõe-se que os percentuais apresentados  foram pré-definidos pelo 



licitante para a formação do preço de venda e não podem ser alterados posteriormente sob 
pena de comprometer a isonomia entre os participantes do processo licitatório. 

Do exposto mantém-se o entendimento pelo superfaturamento do preço praticado na 
execução do Contrato 132/2011, em decorrência da utilização da alíquota do ISS no item 
“tributos” do BDI em percentual superior ao efetivamente praticado pelo Município de São 
José dos Pinhais. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Recomenda-se o acompanhamento das providências a serem adotadas 
pela Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais para a regularização dos pagamentos 
superfaturados efetuados à Rizzatto & Rizzatto Ltda, na execução do Contrato 132/2011, 
para execução do Lote 1 e Lote 3 da Concorrência 07/2011.(Termo de Compromisso 
301.554-65/2009/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA) 
 
 
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. Equipe de acompanhamento. 
 
Fato 
 
Por meio do termo de designação datado de 03/12/2010, o prefeito do município de São José 
dos Pinhais designou servidores para comporem a equipe de coordenação do processo 
contratado com recursos do Orçamento Geral da União, dentro do Programa URIAS-
FNHIS. 

  
##/Fato## 

2.2.2. Análise de preços global. 
 
Fato 
 
Foi realizada análise de preços dos Contratos referentes aos loteamentos Moradias Pinheiros 
e Moradias Vale Verde, os quais correspondem a 152 das 210 unidades habitacionais 
contratadas. 

Para o loteamento Moradias Pinheiros foi analisado o orçamento das habitações, o qual 
totalizou R$ 4.054.625,77, conforme Relatório de Acompanhamento do Empreendimento 
(RAE), emitido pela Caixa Econômica Federal, vigente. Deste montante foram verificados 



os preços de 71,33%, correspondente a R$ 2.892.164,56 do orçamento. Não foram 
verificados sobrepreços. 

Para o loteamento Moradias Vale Verde foi analisado o orçamento das habitações, o qual 
totalizou R$ 1.195.733,57, conforme Relatório de Acompanhamento do Empreendimento 
(RAE), emitido pela Caixa Econômica Federal, vigente.  Deste montante foram verificados 
os preços de 70,80%, correspondente a R$ 846.579,36 do orçamento. Não foram verificados 
sobrepreços. 

Somando-se os valores verificados nos dois loteamentos tem-se o valor analisado de R$ 
3.738.743,92, correspondente a 50,65%, do valor total contratado para “produção de 
unidades habitacionais”, que totalizou R$ 7.381.037,52, conforme documento “RAE” 
vigente. 

  
##/Fato## 

2.2.3. Análise quanto a possível superfaturamento. 
 
Fato 
 
Análise quanto a superfaturamento por sobrepreço – não foram verificadas situações de 
sobrepreços, conforme consignado em item próprio deste Relatório de Fiscalização. 

Análise quanto a superfaturamento por desequilíbrio econômico financeiro – verificou-se 
observância ao equilíbrio dos preços fixados no contrato em relação à vantagem 
originalmente ofertada pela empresa vencedora da licitação. 

  
##/Fato## 

2.2.4. Cronograma de execução. 
 
Fato 
 
Conforme Relatório de Acompanhamento do Empreendimento – RAE, emitido pela Caixa 
Econômica Federal, datado de 12/08/2014, a obra encontra-se atrasada. O documento 
consignou atraso de 1080 dias. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 643/2014 – Gabinete, de 24/10/2014, o Gestor manifestou o seguinte: 
 

“Conforme relatório de acompanhamento RAE, emitido pela Caixa Econômica Federal, foi 
consignado o atraso de 1.080 dias na execução da obra. No entanto, a Secretaria Municipal 
de Habitação deste Município informa que, a alteração no prazo de execução da obra do 
Moradias Pinheiros - contrato 313/2011, justifica-se pelos seguintes fatores: 
 
- Comprometimento do prazo para execução dos serviços referentes a esse Contrato, face 
alteração do prazo das obras de infra-estrutura do loteamento, que foi executado pela 
Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas. 



- Atraso ocasionado por chuvas periódicas, comprometendo a execução da obra, devido à 
umidade constante, que dificulta os serviços. 
- E ainda, em face da readequação do QCI (Quadro de Composição de Investimento) do TC 
nº 301.554-65/09/Ministério das Cidades, do qual o contrato nº 313/2011/SERMALI faz 
parte. 
 
Assim sendo, em face dos motivos acima expostos, foram solicitados aditamentos ao 
Contrato, o que acarretou um prazo maior para a execução da obra, esclarecendo que tais 
fatos não ocorreram de atos voluntários por parte deste Município, porém, as medidas que 
resultaram nos Termos Aditivos ao contrato, não poderiam deixar de serem tomadas – 
documentos comprobatórios seguem anexos.”  

 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A Manifestação do Gestor justifica parcialmente a existência dos atrasos. Contudo, o 
cronograma inicial ficou bastante comprometido. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.5. Critérios de seleção dos beneficiários. 
 
Fato 
 
Por meio de análise documental e entrevistas realizadas a 37 beneficiários do 
empreendimento contemplados no Bairro Costeira (Moradias Vale Verde e Parque São José) 
e no Bairro Rio Pequeno (Moradias Holtmann, Moradias Pinheiros, Moradias Rio Pequeno e 
Moradias Jardim Dona Rosa), em São José dos Pinhais/PR, conclui-se que houve 
transparência no processo de seleção, divulgação dos critérios e respectivos resultados da 
seleção pela Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais. 

  
##/Fato## 

2.2.6. Satisfação dos beneficiários com as unidades habitacionais. 
 
Fato 
 
Com a finalidade de avaliar o nível de satisfação dos beneficiários do Programa com suas 
unidades habitacionais, foram realizadas entrevistas a 37 famílias, selecionadas na amostra. 

Dentre os 37 entrevistados, 09 afirmaram que o imóvel apresentou algum problema de 
construção, tais como infiltrações e fissuras nas paredes dos quartos, imperfeições nas 
esquadrias de janelas, que não permitiam o fechamento adequado.  

Verificou-se ainda, que as ruas Luiz Dardin (frente das residências de nº 34, 55, 64 e 44), 
Emílio Manoel Pereira (frente das residências nº 54 e 38), Leocádia (frente das residências 
nº 32 e 43), Eloy Afonso de Camargo (frente das residências nº 31 e 71), Paulo Adams 
(frente da residência nº 135) e Maria Bezerra da Silva (frente da residência 198) ainda não 
possuem pavimentação asfáltica.  



  

Foto 01 - Rua Emílio Manoel Pereira, 38. Foto 02 – Rua Manoel Carvalho Vieira, 54.  

  

Foto 03 – Rua Luiz Dardin, 64.  Foto 04 Rua Rua Prof. Ursolina O. Camargo, 140.  

  

Foto 05 – Rua Luiz Dardin (Frente nº 64) – Moradias 
Pinheiros.  

Foto 06 – Rua Eloy Afonso de Camargo (frente nº 
71) – Moradias Pinheiros. 

Apesar dos problemas construtivos relatados, todos os beneficiários entrevistados 
informaram que estão satisfeitos com a nova moradia. 



  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 643, de 24 de outubro de 2014, a Prefeitura Municipal de São José 
dos Pinhais apresentou a seguinte manifestação: 

“Inobstante o apontamento desta fiscalização de que os beneficiários entrevistados terem 

informado que estão satisfeitos com a nova moradia, o Município mesmo assim, através da 

Secretaria Municipal de Habitação, estará efetuando vistoria em todos os imóveis indicados, 

conforme fls. 99 e 100, a fim de verificação das reclamações colhidas pelos moradores, 

sendo que irá proceder a solução daquelas que tiverem previsão legal, através da devida 

notificação à empresa que executou a obra, a fim de elevar o nível de satisfação.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Em que pese a justificativa de que o Município, por meio da Secretaria Municipal de 
Habitação, estará efetuando vistoria em todos os imóveis indicados, tais medidas apenas 
surtirão efeitos no momento em que forem efetivamente implementadas. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.7. Contratação e Realização do Projeto de Trabalho Técnico Social. 
 
Fato 
 
Para a execução do Projeto de Trabalho Técnico Social, foi emitido o Edital do 
procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº 198/2011, de 22 de julho de 2011, cujo objeto 
consistiu na contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos sociais, 
junto as famílias que residem na poligonal de intervenção do Projeto Linear do Rio Ressaca 
- São José dos Pinhais, conforme especificações e quantidades constantes dos orçamentos 
básicos, cronogramas físico-financeiros, especificações gerais e projetos respectivos, no 
valor máximo de R$ 163.546,80. 
De acordo com Ata da Sessão Pública de Recebimento das Propostas e Julgamento, 
referente ao Pregão Eletrônico nº 198/2011, de 09 de agosto de 2011, houve a participação 
de 02 empresas, que apresentaram as seguintes propostas: 

Empresa CNPJ Proposta (R$) 

Espaço de Vida Propaganda e Marketing Ltda. 00.913.138/0001-81 163.546,49 

CEDESP Assessoria e Consultoria de Políticas Publicas Ltda. 09.015.382/0001-00 132.449,00 

Após fase de lances, os valores das propostas passaram a ser os seguintes: 

Empresa CNPJ Proposta (R$) 

Espaço de Vida Propaganda e Marketing Ltda. 00.913.138/0001-81 126.998,00 



CEDESP Assessoria e Consultoria de Políticas Publicas Ltda. 09.015.382/0001-00 127.000,00 

A empresa Espaço de Vida Propaganda e Marketing Ltda. foi declarada vencedora do 
certame, com o valor da proposta de R$ 126.998,00. O resultado do procedimento licitatório 
foi homologado em 15 de agosto de 2011, e o Contrato nº 183/2011, com a empresa 
vencedora do procedimento licitatório, formalizado em 30 de agosto de 2011. 

Por meio de entrevistas a 37 famílias beneficiárias do Programa selecionadas na amostra, foi 
obtida informação de que todos os entrevistados participaram das reuniões nas quais se 
desenvolveram os trabalhos técnicos sociais. Os entrevistados citaram ainda que o trabalho 
técnico social foi realizado por meio de diversas reuniões com moradores do 
empreendimento, trabalhando e informando sobre os seguintes temas: 

- Funcionamento do Programa; 

- Ocupação das unidades habitacionais; 

- Educação Financeira; 

- Noções de Saneamento Básico, Higiene e Saúde; 

- Implantação de Jardins e Horta ; 

- Correta Destinação do Lixo; e, 

- Normas de convívio em condomínio. 

Constatou-se ainda, a apresentação de relatórios periódicos da empresa executora com o 
conteúdo abordado nas reuniões com os beneficiários, lista de presença, registro fotográfico, 
bem como a prestação de contas com notas fiscais. 

 

O Contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais e a Empresa 
Espaço de Vida Propaganda e Marketing, responsável pela execução do PTTS - Projeto de 
Trabalho Técnico Social, findou em 03 de julho de 2013. Ressalte-se que, naquela data, não 
havia sido concluída a edificação das 210 Unidades Habitacionais inicialmente previstas no 
Termo de Compromisso. Das 210 Unidades Habitacionais previstas, faltam 10 a serem 
produzidas no Moradias Jardim Dona Rosa. A produção das dez Unidades habitacionais foi 
objeto de pendência no Relatório de Avaliação do Trabalho Técnico Social – AVT, emitido 
pela CAIXA em 02 de setembro de 2014. 

A continuidade da execução do PTTS foi assumida pele Prefeitura Municipal de São José 
dos Pinhais.  

Do valor de R$ 126.998,00, contratado inicialmente, foram utilizados R$ 84.871,50. Resta 
um saldo não reprogramado de R$ 42.126,50, sendo R$ 37.913,85 oriundos de valores de 
repasse e R$ 4.212,65 provenientes de recursos de contrapartida financeira. 

Por meio do Ofício nº 643, de 24 de outubro de 2014, a Prefeitura Municipal de São José 
dos Pinhais apresentou a seguinte manifestação: 



“No que tange ao abordado no último parágrafo do item acima mencionado, este Município, 
através da Secretaria Municipal de Habitação, informa que o saldo restante vai ser 
reprogramado juntamente com o processo de desistência referente ao Moradias Dona Roza, 
perante a Caixa Econômica Federal.” 

  
##/Fato## 

2.2.8. Qualidade das Construções Realizadas - Esgoto Irregular. 
 
Fato 
 
Verificou-se na avaliação técnico-social realizada em uma das moradias do Conjunto Vale 
Verde, na Rua David Nascimento, 15 a existência de Esgoto Doméstico conectado na Rede 
de Águas Pluviais. 
 
A moradora, beneficiária ***.021.954-**, informou que após alguns meses de uso do 
sistema de esgoto constituído de fossa e sumidouro, houve a necessidade da limpeza da 
fossa e do sumidouro através da contratação de um serviço de limpa fossa a um custo de 
R$300,00 reais por vez ( a fossa enchia a cada 3 meses). Houve reclamação junto a 
prefeitura por parte desta moradora e de algumas casas vizinhas, sendo realizada, pela 
própria prefeitura, a ligação do esgoto doméstico diretamente na rede de águas pluviais. 
Pode ser constatado pela foto a seguir, que identificou o corrimento de líquido escuro e 
fétido no bueiro em frente à residência, sendo que não ocorrera chuvas no local a mais de 4 
dias, corroborando o fato. 
 
Outros moradores também informaram que houve a ligação do esgoto doméstico na rede 
pluvial da rua. 

  
Ligação esgoto doméstico na rede de águas pluviais. Ligação esgoto doméstico na rede de águas pluviais. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
 Por meio do Ofício nº 643/2014 – Gabinete, de 24/10/2014, o Gestor manifestou o seguinte: 
 
“Em referência às reclamações dos moradores de que o Município teria realizado esgoto de 
forma irregular, a Secretaria Municipal de Habitação informa que, será efetuada uma 
vistoria no local para a identificação das ligações que realmente são saídas de esgoto, e 
não dreno do terreno (para manter o nível do lençol freático mais baixo), pois, em todas as 
residências, foram executadas fossa (somente vaso sanitário), filtro e sumidouro, além da 
caixa de gordura, conforme mostra as fotos anexas.”  
 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Considerando que boa parte dos bairros onde estão sendo instaladas as unidades 
habitacionais não possui sistema público coletivo de coleta de esgoto é imprescindível a 
atuação da Prefeitura na resolução dos problemas detectados. Adicionalmente cabe à CEF 
não fazer a liberação das unidades que não estejam plenamente assistidas por sistema de 
coleta de esgoto.  
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.9. Qualidade das Construções Realizadas. 
 
Fato 
 
A amostra preliminar realizada pela equipe de fiscalização da CGU previu a realização de 
inspeção técnica em 2 casas do Moradias Holtmann, 2 casas do Parque São José e 4 casas do 
Moradias Vale Verde, que atenderam famílias oriundas da área irregular do Rio Ressaca. 
 
As inspeções foram realizadas da mesma forma nas 8 casas selecionadas. Os itens avaliados, 
em sua grande maioria, estão conforme previsto em projeto. Algumas informações prestadas 

 
O detalhe da abertura na boca de lobo mostra o corrimento de líquido escuro com vazão 

irregular pelo interior da tubulação destinada à aguas pluviais. 



pelos moradores que receberam as moradias não foram precisas uma vez que o morador não 
soube responder detalhes técnicos, como a questão do esgoto sanitário; pois o projeto 
original previu fossa e sumidouro, e alguns moradores afirmaram que já houve a ligação 
com a rede de esgoto da rua, mas não souberam explicar como foi feito nem quando, fato 
que registrou-se no check-list individualizado por visita. 
 
Nas unidades habitacionais visitas não houve aplicação de pintura nas paredes internas e 
externas e também nas áreas molhadas como banheiro e cozinha. Também não foi fornecido 
ponto de antena. Em todas as unidades havia apenas 01 ponto de tomada elétrica em cada 
dormitório. 
 
Na unidade habitacional da Moradia Holtmann, Rua Eliud Alves Pereira, 229, do 
beneficiário ***.452.439-**, foi constatado, através do morador, que não foi fornecida  a 
bancada da pia da cozinha, de 1,20x0,55 m com cuba de granilite ou mármore sintético; e a 
torneira da pia da cozinha, que deveria ser metálica cromada, é de plástico, conforme foto a 
seguir. 
 
Na unidade habitacional da Moradia Vale Verde, Rua David Nascimento, 278, do 
beneficiário ***.926.679-** dos Santos, foi constatado que não houve o fornecimento de 
tanque e a torneira, por sua vez, era de plástico, conforme fotos a seguir. O tanque deveria 
ser de concreto pré-moldado e a torneira metálica. 
 
Na unidade habitacional da Moradia Vale Verde, Rua David Nascimento, 18, do 
beneficiário ***.534.029-**, ficou constatado que o tanque é de plástico e deveria ser de 
concreto pré-moldado, conforme fotos a seguir. 
 
Na unidade habitacional da Moradia Holtmann, Rua Marlene Dias Ferreira, 163, do 
beneficiário ***.730.629-**, foi constatado, através do morador, que o imóvel foi entregue 
sem a vaga de garagem, conforme definido na legislação municipal. A moradora fez a vaga 
de garagem e colocou piso por conta. 
 
Na unidade habitacional da Moradia Holtmann, Rua Eliud Alves Pereira, 229, do 
beneficiário ***.452.439-**, foi constatado que havia apenas 03 pontos de tomada elétrica 
na cozinha; e na unidade habitacional da Moradia Holtmann, Rua Marlene Dias Ferreira, 
163, do beneficiário ***.730.629-**, foi constatado que havia apenas 02 pontos de tomada 
elétrica na cozinha. 
 
Na unidade habitacional da Moradia Vale Verde, Rua Narciso Nogueira Machado, 237, do 
beneficiário ***.646.339-**, as janelas da frente estão emperradas e dificilmente abrem, 
conforme fotos a seguir. 
 
Na unidade habitacional da Moradia Parque São José, Rua Heitor Berlize, 465, do 
beneficiário ***.555.629-**, foi constatado que o disjuntor do chuveiro apresentava mau 
funcionamento, chegando a queimar a resistência do chuveiro. O engenheiro da prefeitura 
providenciou a colocação de um novo disjuntor independente para o chuveiro e com 
potencia maior em relação ao anterior, solucionando o problema, conforme fotos seguintes. 
 
Nas unidades habitacionais da Moradia Vale Verde, Rua David Nascimento, 278, do 
beneficiário ***.926.679-** e Rua David Nascimento, 31, do beneficiário ***.120.809-** 
foi efetuada a troca da bancada da pia da cozinha. 



 
Nas unidades habitacionais da Moradia Vale Verde, Rua Narciso Nogueira Machado, 237, 
do beneficiário ***.646.339-**, e Rua David Nascimento, 31, do beneficiário ***.120.809-
** foram retirados os tanques de concreto pré-moldado.  
 
Na unidade habitacional da Moradia Vale Verde, Rua David Nascimento, 31, do 
beneficiário ***.120.809-**, foi verificado que o pé direito é de 2,27m, contudo houve a 
colocação de um novo piso cerâmico, pelo morador, alterando a altura do pé direito. 
 
Na unidade habitacional da Moradia Vale Verde, Rua Narciso Nogueira Machado, 237, do 
beneficiário ***.646.339-**, a moradia foi entregue sem piso cerâmico esmaltado com 
rodapé na cozinha, este, somente foi instalado no banheiro. 
 
Nas unidades habitacionais das Moradias Holtmann e Parque São José foi constatado que as 
alturas dos muros no entorno do imóvel variam de 1,20m a 1,36m, não atendendo o mínimo 
de 1,80m, conforme fotos a seguir. 
 
Numa unidade habitacional das Moradias Vale Verde, foi verificado que o portão de entrada 
foi entregue com problema e a moradora relata que não foi arrumado apesar das 
reclamações, conforme foto a seguir. 
 
As fotos estão apresentadas na sequencia dos fatos relatados. 

 

  

Entregue sem bancada da pia da cozinha e a torneira de 
plástico. Torneira e tanque de plástico. 



  

Tanque de plástico. Janelas da frente emperradas. 

  
Quadro de disjuntor refeito para inclusão de um independente 

do chuveiro. Muros baixos nas Moradias Parque São José. 



  

Muros baixos nas Moradias Parque São José. Muros baixos nas Moradias Holtmann. 

  
Tanque de plástico na Rua Luiz Dardin, 64 da Moradia 

Pinheiros. 
Muros baixos na Rua Luiz Voitchechviski, 47 da Moradia 

Pinheiros 

  



Muros baixos na Tua Leocádia Kuzma de Camargo, 32 da 
Moradia Pinheiros. Portão entregue com problema da moradia Vale Verde. 

 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 643/2014 – Gabinete, de 24/10/2014, o Gestor manifestou o seguinte: 
 
“ No que se refere as impropriedades apontadas por essa fiscalização no que tange a 
alguns defeitos apresentados nas diversas unidades habitacionais, a Secretaria Municipal 
de Habitação informa que, novamente, serão verificadas as pendências e solucionadas as 
que tiverem previsão legal, através da devida notificação à empresa executora da obra 
para, se for o caso, efetuar a devida regularização.” 

 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A manifestação do gestor corrobora com as inconsistências registradas. A solução para os 
problemas, contudo, depende de um plano de ação da prefeitura, considerando, inclusive, 
que o relatório da CGU não esgotou as prováveis inconsistências das demais unidades 
habitacionais. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.10. Proposta vencedora do Lote 2 (Moradias Vale Verde) da Concorrência 07/2011 
sem indicação do BDI incidente. 
 
Fato 
 
O Lote 2 da Concorrência 07/2011, para construção de 37 unidades residenciais no local 
denominado Moradias Vale Verde, foi adjudicado para a empresa Wenning 
Empreendimentos Ltda. Para execução da obra foi celebrado o Contrato 131/2011, no valor 
de R$ 1.224.999,22. 

Na análise da proposta da empresa vencedora do Lote 2 da Concorrência 07/2011, Wenning 
Empreendimentos Ltda, datada de 28 de abril de 2011, não foi identificado o percentual de 
BDI-Bonificação e Despesas Indiretas, incidente sobre os custos unitários. Na célula da 
planilha correspondente ao total do Custo Direto de Construção, foi apresentado o valor de 
R$ 1.195.733,57. A célula da planilha correspondente ao “BDI já incluso no preço unitário” 
apresenta-se vazia, e a célula correspondente ao Custo Total da Construção apresenta o 
mesmo valor do Custo Direto de Construção, ou seja, R$ 1.195.733,57 (pg. 536 da 
Concorrência 07/2011). Foi identificada nas Fls. 416 do Anexo Téc. de Engenharia A do 
Processo 2694 0301.554-65/2009, a proposta da empresa Wenning, agora com a indicação 
de que o BDI incluso no preço unitário seria de 25%.  

Consta também das Fls. 411 do Anexo Téc. De Engenharia A, Processo 2694 0301.554-
65/2009, o demonstrativo do cálculo do BDI, das moradias Jardim Vale Verde, com data de 
26 de setembro de 2011, com o seguinte descritivo: “Conforme entendimento verbal, 
estamos enviando demonstrativo do cálculo do BDI, das moradias Jardim Vale Verde.” Ou 



seja, infere-se que o cálculo do BDI não foi apresentado no momento da licitação, mas após 
a contratação. Ressalte-se que o Contrato 131/2011 celebrado entre a Wenning e a PMSJP 
para a execução do Lote 2 foi firmado em 20 de junho de 2011. 

O demonstrativo do BDI apresentado pela Wenning, vencedora do Lote 2 da Concorrência 
15/2011 estava assim constituído: 
 

Wenning Empreendimentos Ltda 
BDI – Bonificação e Despesas Indiretas  % 
Garantia 0,00 
Risco  1,75 
Despesa Financeira 0,65 
Administração central  5,05 
Lucro 7,475 
Tributos 7,5 
BDI (%) =  25 

 
Durante os trabalhos de campo foi expedida a Solicitação de Fiscalização 201411321/01, em 
18 de setembro de 2014, requerendo-se da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, que 
fosse apresentado o detalhamento da composição do BDI em todos os subitens que compõe 
o item “Tributos” das propostas das empresas vencedoras dos referidos certames licitatórios 
(item 1.3.1). 

Por intermédio do Ofício 586/2014-GAB, de 23 de setembro de 2014, a PMSJP apresentou a 
seguinte resposta: “Nas referidas licitações não houve a exigência da apresentação do 
detalhamento da composição do BDI nas planilhas, entretanto há nos respectivos Editais, 
quando da apresentação do envelope referente às propostas, a previsão de que nos preços 
ofertados deveriam estar incluídos todos os custos, mão-de-obra, despesas, impostos, 
combustíveis, manutenção de equipamentos, salários, encargos trabalhistas, peças de 
reposição e todo e qualquer encargo que incidir sobre o objeto da licitação.” 

Ressalte-se que o orçamento de obras de engenharia envolve dois componentes que formam 
o preço final da obra: custos diretos e o BDI – Benefícios ou Bonificações e Despesas 
Indiretas, sendo determinante a relação entre os dois componentes, pois o percentual de BDI 
incide sobre o valor dos custos diretos. 

O Acórdão 325/2007 – Plenário define custos diretos aqueles que podem ser associados aos 
aspectos físicos da obra, detalhados no projeto de engenharia, bem como ao seu modo de 
execução, determinados pela organização operacional e pela infra-estrutura necessária. 
Assim, custos diretos são aqueles relacionados aos materiais e equipamentos que comporão 
a obra, além dos custos operacionais e de infra-estrutura necessários para sua transformação 
no produto final, tais como mão-de-obra (salários, encargos sociais, alimentação, alojamento 
e transporte), logística (canteiro, transporte e distribuição de materiais e equipamentos) e 
outros dispêndios derivados, que devem ser discriminados e quantificados em planilhas. 

O BDI corresponde às despesas indiretas e aos benefícios; despesas indiretas são aquelas 
realizadas pela empresa contratada em função do serviço que está prestando, porém, não 
está diretamente relacionada à obra; o benefício por outro lado, é o lucro da empresa. Por 



esta razão, a apresentação do percentual do BDI praticado pela licitante deve ser exigida 
na apresentação da proposta. Este procedimento aparentemente não foi observado na 
análise das propostas apresentadas para o Lote 2 da Concorrência 07/2011, ainda que 
posteriormente a empresa vencedora Wenning Empreendimentos Ltda tenha apresentado 
a composição do BDI, conforme percentuais já citados. 

Acrescente-se que não foi apresentada a decomposição do item “Tributos” em seus 
diversos subitens, conforme solicitado na Solicitação de Fiscalização 201411321/01. 
Entretanto, verificou-se que na vigência do Contrato 131/2011, a retenção de ISS 
efetuada pela Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais sobre as Notas de Serviço 
apresentadas pela empresa Wenning Empreendimentos Ltda, observaram a alíquota de 
5%, uma vez que a contratado declarou ser optante do Simples Nacional. Desta forma, 
infere-se que o percentual de 7,5% para os tributos constante do BDI apresentado pela 
Wenning Empreendimentos Ltda para execução do Lote 2 é compatível com as alíquotas 
da legislação vigente à época, considerando-se que no percentual dos tributos estão 
inclusos o Cofins e o PIS. Depreende-se, no entanto, que a Comissão de Licitação 
descumpriu os preceitos do contido na Súmula/TCU 258/2010, que apresenta o seguinte 
enunciado: "As composições de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e 
do BDI integram o orçamento que compõe o projeto básico da obra ou serviço de 
engenharia, devem constar dos anexos do edital de licitação e das propostas das 
licitantes e não podem ser indicados mediante uso da expressão "verba" ou de unidades 
genéricas." 

Por meio do Ofício n.º 27061/2014-CGU-Regional/PR-CGU/PR que apresenta os resultados 
da fiscalização, expedido em 14 de outubro de 2014, solicitou-se do município apresentar 
justificativas para a aparente não indicação do percentual do BDI na proposta vencedora 
apresentada na licitação. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 643, de 24 de outubro de 2014, a Prefeitura Municipal de São José 
dos Pinhais apresentou a seguinte manifestação: 

“Ratifica-se o exposto no item anterior no sentido de que a concorrência 07/2011 também 
teve seu inicio e término na gestão anterior de forma que a sistemática utilizada para o BDI 
foi à mesma já explicada acima, e que esta Administração já efetuou as alterações 
referentes ao BDI exigindo o seu detalhamento de forma clara e explícita a fim de cumprir 
fielmente a Súmula do TCU referida por essa fiscalização. 

No entanto, neste item, conforme afirmado por essa fiscalização, em face do percentual de 
7,5% para os Tributos constantes do BDI apresentado pela Wenning Empreendimentos 
Ltda., para execução do lote 2, é compatível  com as alíquotas da legislação à época, 
considerando-se que no percentual dos tributos estão inclusos os tributos COFINS e PIS. 
Desta forma, verifica-se que não houve impropriedades decorrentes do BDI.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 



Análise do Controle Interno 
 
O gestor argumentou que o percentual de tributos de 7,5% é compatível com as alíquotas 
vigentes na execução contratual. Entretanto, não se manifestou acerca do fato de que 
aparentemente a proposta apresentada no momento da licitação não fazia menção ao BDI. A 
apresentação do BDI de forma intempestiva, ou seja, após o julgamento da licitação pode 
propiciar o arranjo indevido dos índices referente às despesas indiretas, ainda que no 
presente caso o preço da oferta apresentada tenha sido mantido, após a aparente indicação 
posterior do BDI na proposta apresentada.  
  
##/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 constatações consignadas no presente Relatório, que tratam da 
ocorrência de superfaturamento, não detalhamento dos tributos no BDI nas  propostas das 
licitações e deficiências na execução do esgoto. 
 



Ordem de Serviço: 201411373 
Município/UF: São José dos Pinhais/PR 
Órgão: MINISTERIO DO ESPORTE 
Instrumento de Transferência: Convênio - 793314 
Unidade Examinada: SAO JOSE DOS PINHAIS PREF GAB DO PREFEITO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 347.052,25 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 09/09/2014 a 19/09/2014 sobre a 
aplicação dos recursos do Programa 2035 - ESPORTE E GRANDES EVENTOS 
ESPORTIVOS / Ação 20JP - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E APOIO A 
PROJETOS DE ESPORTE, EDUCACAO, LAZER E INCLUSAO SOCIAL no município 
de São José dos Pinhais/PR. 
 
A Ação fiscalizada destina-se ao Desenvolvimento de atividades para atendimento de 
crianças, jovens, adultos e idosos, bem como pessoas portadoras de necessidades especiais, 
com atividades esportivas, culturais e recreativas; Eventos de Esporte e Lazer; e Formação 
Continuada. 
 

2. Resultados dos Exames 
 
Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito de tomada de 
providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela forma de 
monitoramento a ser realizada por esta Controladoria. 

2.1 Parte 1 
 
Nesta parte serão apresentadas as situações evidenciadas que demandarão a adoção de 
medidas preventivas e corretivas por parte dos gestores federais, visando à melhoria da 
execução dos Programas de Governo ou à instauração da competente tomada de contas 
especiais, as quais serão monitoradas pela Controladoria-Geral da União. 

2.1.1. Execução físico-financeira do Convênio ME/Prefeitura Municipal de São José 
dos Pinhais/PR nº 793314/2013. 
 
Fato 
 
Em 31 de dezembro de 2013, foi celebrado o Convênio nº 793314/2013 entre a União, por 
intermédio do Ministério do Esporte, e a Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais/PR, 
tendo como objeto a implantação de 02 (dois) Núcleos do Programa de Esporte e Lazer da 
Cidade – PELC – “Núcleo Urbano” no Município de São José dos Pinhais, conforme as 
diretrizes do Programa. 

De acordo com o documento “Planejamento Pedagógico do Convênio”, sua meta visa ao 
atendimento de um público-alvo de oitocentas pessoas, nas localidades de Borda do Campo 
e Afonso Pena, conforme demonstrado no quadro a seguir. 



Quadro: Público-alvo definido no Planejamento Pedagógico 

Público Alvo Quantidade. 
Crianças/adolescentes – até 14 anos 350 
Jovens – de 15 a 24 anos 230 
Adultos – de 25 a 29 anos 100 
Idosos – acima de 60 anos 100 
Total de Inscritos 800 
Pessoas com deficiência (limitação física, mental, sensorial ou 
múltiplas) inseridas na distribuição acima. 20 

Fonte: Planejamento Pedagógico inserido no Sistema Siconv 

A vigência do Convênio foi inicialmente definida como sendo de 24 meses a partir da data 
de sua assinatura, ou seja, até 31 de dezembro de 2015. Entretanto, considerando o atraso na 
liberação dos recursos pertinentes à primeira parcela por parte do Concedente, atraso este 
que perdurou 161 dias, o Convênio sofreu uma prorrogação “de ofício” e a nova data fim de 
vigência passou a ser 09 de junho de 2016.  

O valor inicialmente fixado para a execução do Projeto foi de R$ 347.052,25, sendo R$ 
315.500,25 a serem transferidos pela União e R$ 31.552,00 a serem alocados pelo 
Município, a título de contrapartida. O Plano de Aplicação aprovado está detalhado no 
quadro a seguir:  

Quadro: Plano de Aplicação do convênio 

Descrição Un. Qtde. Valor Unitário Valor Total 

Coordenador Pedagógico Mês 24,0 R$ 1.400,00 R$ 33.600,00 
Coordenador de Núcleo Mês 40,0 R$ 1.300,00 R$ 52.000,00 
Agente Social Mês 240,0 R$ 600,00 R$ 144.000,00 
Encargos Sociais Coordenador Pedagógico Mês 24,0 R$ 644,00 R$ 15.456,00 
Encargos Sociais Coordenador de Núcleo Mês 40,0 R$ 598,00 R$ 23.920,00 
Encargos sociais dos Agentes Sociais Mês 240,0 R$ 150,40 R$ 36.096,00 
Produção de Cartazes UN 200,0 R$ 1,00 R$ 200,00 
Produção de Flyers UN 1.000,0 R$ 0,53 R$ 530,00 
Banner UN 3,0 R$ 90,00 R$ 270,00 
Placas UN 2,0 R$ 500,00 R$ 1.000,00 
Transporte UN 1,0 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 
Alimentação UN 1,0 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 
Locação e montagem de equipamento UN 1,0 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 
Prato A² UN 3,0 R$ 138,33 R$ 414,99 
Bumbo 16” UN 3,0 R$ 312,50 R$ 937,50 
Mini Trampolim UN 21,0 R$ 267,92 R$ 5.626,32 
Mesa de Tênis de Mesa 15mm UN 6,0 R$ 469,98 R$ 2.819,88 
Lira 25 teclas UN 2,0 R$ 301,66 R$ 603,32 
Caixa Clara 10” x 5” UN 4,0 R$ 233,73 R$ 934,92 
Atabaque UN 2,0 R$ 977,33 R$ 1.954,66 
Pandeiro UN 2,0 R$ 182,71 R$ 365,42 
Berimbau UN 3,0 R$ 188,48 R$ 565,44 
Tatame EVA UN 10,0 R$ 175,78 R$ 1.757,80 
Total R$ 347.052,25 

        Fonte: Plano de Aplicação e Plano de Trabalho inseridos no Sistema SICONV 

No dia 12 de junho de 2014, foi depositado na conta corrente específica nº 006.00000117-8, 
da agência 0406-5 da CAIXA, o valor de R$ 149.760,00, correspondente à primeira parcela 
dos recursos de responsabilidade do Concedente. Em 08 de agosto de 2014, foi depositado, 
na mesma conta, o valor de R$ 31.552,00, correspondente ao valor total da contrapartida 



municipal prevista. Os valores depositados foram mantidos aplicados no mercado financeiro, 
cujos rendimentos até 31 de agosto de 2014 foram de R$ 2.553,30, de modo que o saldo na 
conta totalizava R$ 183.865,30 em 09 de setembro de 2014. 

Devido ao período de defeso eleitoral, que vai de 5 de julho de 2014 até a posse dos eleitos 
e, tendo em vista não ter sido homologado o Processo Seletivo Simplificado até a data de 
início do defeso eleitoral, o município está momentaneamente impedido de contratar 
recursos humanos destinados à execução do Projeto (artigo 73, inciso V da Lei nº 9.504, de 
30 de setembro de 1997; e artigo 50, inciso V da Resolução TSE nº 23.404, de 27 de 
fevereiro de 2014).  

Por meio de mensagem eletrônica, de 18 de junho de 2014, a Secretaria Nacional de Esporte, 
Educação, Lazer e Inclusão Social do Ministério do Esporte orientou o Coordenador Geral 
do Projeto no Município de São José dos Pinhais que, além da impossibilidade de 
contratações, também não seria possível realizar licitações durante o período de defeso 
eleitoral. 

A Cláusula Segunda, item I, alínea “i” do Convênio nº 793314/2013 dispõe que é obrigação 
do Concedente “fornecer e encaminhar o material desportivo disponível, produzido por 
projeto deste Ministério, como doação para suprir as necessidades da CONVENENTE”. 

Entretanto, em 18 de junho de 2014, por meio de mensagem eletrônica, o Ministério do 
Esporte informou o Coordenador Geral do Projeto no Município de São José dos 
Pinhais/PR, que “conforme informado anteriormente” os kits de material esportivo previstos 
quando da formalização do Convênio não seriam enviados à Prefeitura. Informou ainda que, 
para que o ente Convenente e, principalmente, o atendimento aos beneficiados não ficasse 
prejudicado, o ME faria uma suplementação de recursos para o Convênio, proporcional ao 
valor cotado para os kits (R$ 3.300,00) e à quantidade de beneficiados prevista. Para a 
determinação do valor a ser suplementado seria considerado o valor de 01 kit (R$ 3.300,00) 
para cada 200 pessoas atendidas, ou seja, R$ 6.600,00 por Núcleo. 
Em 24 de julho de 2014, a Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais registrou no 
Sistema SICONV solicitação de Termo Aditivo valor de Repasse – Suplementação – no 
valor de R$ 13.200,00, tendo em vista a previsão de atendimento a 800 beneficiários em dois 
Núcleos de Esporte e Lazer. 

Em 28 de julho de 2014, o Prefeito do Município de São José dos Pinhais enviou o Ofício 
n.º 460/2014-GAB ao Secretário Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social do 
Ministério do Esporte, por meio do qual solicitou suplementação financeira, no valor de R$ 
13.200,00, para que aquela Prefeitura efetuasse a aquisição do material esportivo que 
inicialmente seria fornecido pelo ME. Em 09 de setembro de 2014, a solicitação encontrava-
se em análise no Ministério. 

O Coordenador Geral do Projeto no Município de São José dos Pinhais apresentou 
declaração na qual menciona quais as providências passíveis de serem adotadas durante o 
período de defeso eleitoral. Tendo em vista não ser possível iniciar nenhum procedimento 
licitatório, foi informado que estão sendo definidos, com os locais que serão as sedes dos 
Núcleos, os critérios para o cadastro dos beneficiários assim como os espaços e horários 
para as atividades. Foi informado, também, que serão criadas as artes para confecção dos 
materiais de identificação. O Coordenador salientou ainda que, sem a presença do 
Coordenador Pedagógico, o projeto pedagógico ainda não poderá ser efetivamente 
finalizado.  
  
##/Fato## 



2.1.2. Atraso no atingimento dos objetivos do Convênio nº ME/Prefeitura Municipal 
de São José dos Pinhais/PR 793314/2013 em decorrência da falta de cumprimento de 
cláusulas do Termo de Convênio e de itens do Plano de Trabalho. 
 
Fato 
 
A Cláusula Segunda, item I, alínea “a” do Convênio nº 793314/2013 dispõe como 
obrigação do Concedente “a) repassar à CONVENENTE, em tempo hábil, recursos 
financeiros correspondentes à sua participação nas despesas pertinentes à execução do 
objeto deste Convênio, obedecendo ao Cronograma de Desembolso, constante do Plano de 
Trabalho”. 

O Cronograma de Desembolso constante do Plano de Trabalho originalmente aprovado 
previa a liberação dos recursos pelo concedente em duas parcelas, sendo a primeira em 
dezembro de 2013 e a segunda em março de 2014. 

Porém, conforme disposto no Memo nº 321/2014-CGAO/DEGEP/SNELIS/ME, de 29 de 
julho de 2014, em função de indisponibilidade financeira, houve atraso na liberação dos 
recursos pertinentes à primeira parcela acordada no Plano de Trabalho. Dessa forma, a 
primeira parcela foi depositada na conta corrente específica somente em 12 de junho de 
2014. 

A Cláusula Segunda, item I, alínea “i” do Convênio nº 793314/2013 dispõe como 
obrigação do Concedente “i) fornecer e encaminhar o material desportivo disponível, 
produzido por projeto deste Ministério, como doação para suprir as necessidades da 
CONVENENTE”. 

Entretanto, em 18 de junho de 2014, por meio de mensagem eletrônica, a Secretaria 
Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social do Ministério do Esporte informou 
o Coordenador Geral do Projeto no Município de São José dos Pinhais/PR, que “conforme 
informado anteriormente” os kits de material esportivo previstos quando da formalização 
do Convênio não seriam enviados à Prefeitura, mas que, para que o atendimento aos 
beneficiados não ficasse prejudicado, o ME faria uma suplementação de recursos para o 
Convênio, no valor de R$ 13.200,00, mediante solicitação formal da Prefeitura. 

Tal solicitação de suplementação financeira foi formalizada por meio do Ofício n.º 
460/2014-GAB, de 28 de julho de 2014. Ressalte-se que, em 09 de setembro de 2014, a 
solicitação encontrava-se em análise no Ministério. 

A falta de cumprimento ou o cumprimento intempestivo de parte de cláusulas previstas no 
Convênio trouxe como consequência a inviabilidade da execução das metas previstas, em 
função dos recursos financeiros terem sido liberados em data próxima ao período do defeso 
eleitoral (05 de julho de 2014 até a posse dos eleitos), de modo que não houve tempo hábil 
para as contratações de recursos humanos e aquisições necessárias à implantação do 
Projeto. 

De acordo com o Planejamento Pedagógico do Programa, o Projeto apresentado “será 
implementado nas Localidades de Borda do Campo e Afonso Pena, diagnosticados com 
altos índices de violência, sendo, portanto, locais em que situações de vulnerabilidade 
social são iminentes. Atrelado a outras conquistas sociais (segurança, trabalho, saúde, 
educação, etc.), as ações a serem desenvolvidas pretendem agregar valores compatíveis 
com os princípios democráticos de solidariedade, coletividade, participação e da cultura 
da paz, considerando o esporte e o lazer como meios e fins de processos educativos com 
vistas a conscientização e autonomia dos sujeitos.” 



Portanto, considerando a) a falta de envio do material esportivo pelo Ministério do Esporte, 
conforme acordado no Convênio firmado; b) a necessidade de solicitação de Termo 
Aditivo ao Valor de Repasse – Suplementação Financeira – para a aquisição do material 
necessário à continuidade das atividades, que se encontra em análise no Ministério do 
Esporte desde 28/07/2014; c) a impossibilidade de efetuar contratações e licitações durante 
o período de defeso eleitoral, que vai de 05 de julho até a posse dos eleitos; e d) a falta de 
homologação do Processo Seletivo Simplificado até a data de início de defeso eleitoral, os 
dois Núcleos de Esporte e Lazer previstos não foram implementados e as oitocentas 
pessoas que seriam atendidas pelo Projeto ainda não estão sendo beneficiadas. 

Além do impacto social, ressalte-se, ainda, que esse atraso poderá trazer impactos no custo 
do Projeto, pois todos os valores previstos, inclusive os recursos humanos, se basearam em 
cotações realizadas no final de 2013 e a execução somente poderá ser realizada a partir de 
janeiro de 2015. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 643/2014, de 24 de outubro de 2014, a Prefeitura Municipal de São 
José dos Pinhais/PR apresentou a seguinte manifestação: 

“No que se refere aos apontamentos contidos no relatório preliminar verifica-se que, em 
relação ao Convênio nº 793314/2013 entre a União através do Ministério do Esporte e, o 
Município de São José dos Pinhais, tendo como objeto a implantação de dois núcleos do 
Programa de Esporte e Lazer da cidade - PELC – “Núcleo Urbano” no Município, em 
relação ao material esportivo, o mesmo não foi adquirido pela falta do repasse do 
Ministério do Esporte. 

Em relação a necessidade apontada quanto aditivação dos valores, verifica-se que tal 
solicitação encontra-se sob análise do Ministério do Esporte. 

Quanto ao apontamento relativo a contratação de coordenador pedagógico, o mesmo 
deverá ser contratado juntamente aos demais profissionais necessários a consecução do 
programa. Desta maneira, para que haja contratação de todos os profissionais, inclusive 
coordenador pedagógico, haverá processo seletivo simplificado, o qual não foi realizado 
por conta de vedação imposta pelo período eleitoral, conforme disposto no artigo 73 da Lei 
9.504/97. 

Outrossim, no que se refere ao impacto dos custos para realização do projeto, os mesmo 
não sofrerão grandes variações, até mesmo pelo fato de que os recursos encaminhados ao 
Município permanecem aplicados. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Em que pesem as justificativas do gestor municipal, as mesmas não descaracterizam o 
apontamento efetuado, relacionado ao atraso no atingimento da política pública e todas as 
suas consequências. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Recomenda-se ao Ministério do Esporte que aprimore o seu planejamento 
para que, quando da celebração de convênios, seja minimizada a possibilidade de atrasos na 



liberação de recursos e, como consequência, os impactos da não implementação dos Núcleos 
de Esporte nos prazos inicialmente pactuados. 
 
Recomendação 2: Recomenda-se ao Ministério do Esporte que considere a impossibilidade 
de fornecimento de kits de material esportivo por ocasião da assinatura de novos ajustes, de 
forma que os planos de trabalho reflitam essa situação e, contemplem, se for o caso, a 
aquisição do kit de material esportivo pelo convenente. 
 
 
2.2 Parte 2 
 
Não houve situações a serem apresentadas nesta parte, cuja  competência para a adoção de 
medidas preventivas e corretivas seja do executor do recurso federal. 

3. Conclusão 
 

Com base nos exames realizados, conclui-se que a aplicação dos recursos federais recebidos 
não está proporcionando os benefícios esperados, em consequência de atraso na 
transferência da primeira parcela dos recursos pelo concedente, da impossibilidade de 
realização de contratações no período eleitoral e do não encaminhamento de materiais a 
serem utilizados nas atividades a serem desenvolvidas nos Núcleos de Esporte e Lazer a 
serem implementados. 
 



Ordem de Serviço: 201411378 
Município/UF: São José dos Pinhais/PR 
Órgão: MINISTERIO DO ESPORTE 
Instrumento de Transferência: Convênio - 797561 
Unidade Examinada: SAO JOSE DOS PINHAIS PREF GAB DO PREFEITO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 643.542,00 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 09/09/2014 a 19/09/2014 sobre a 
aplicação dos recursos do Programa 2035 - ESPORTE E GRANDES EVENTOS 
ESPORTIVOS / Ação 20JP - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E APOIO A 
PROJETOS DE ESPORTE, EDUCACAO, LAZER E INCLUSAO SOCIAL no município 
de São José dos Pinhais/PR. 
 
A Ação fiscalizada destina-se à Implantação e manutenção de núcleos de esporte 
educacional em espaços físico-esportivos por meio da viabilização das ações de 
financiamento e capacitação de recursos humanos, aquisição e distribuição de material 
didático e didático-esportivo, reforço alimentar, transporte e outras ações, oferecendo 
atividades esportivas, bem como atividades complementares que visem à articulação com 
outras áreas do conhecimento (saúde, educação, cultura, assistência social, justiça, trabalho, 
etc.). 

 

2. Resultados dos Exames 
 
Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito de tomada de 
providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela forma de 
monitoramento a ser realizada por esta Controladoria. 

2.1 Parte 1 
 
Nesta parte serão apresentadas as situações evidenciadas que demandarão a adoção de 
medidas preventivas e corretivas por parte dos gestores federais, visando à melhoria da 
execução dos Programas de Governo ou à instauração da competente tomada de contas 
especiais, as quais serão monitoradas pela Controladoria-Geral da União. 

2.1.1. Execução físico-financeira do Convênio ME/Prefeitura Municipal de São José 
dos Pinhais/PR nº 797561/2013. 
 
Fato 
 
Em 31 de dezembro de 2013, foi celebrado o Convênio nº 797561/2013 entre a União, por 
intermédio do Ministério do Esporte e a Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais/PR no 
âmbito do Programa Segundo Tempo – Legado Esportivo e de Lazer nas Cidades-Sedes da 
Copa do Mundo e Regiões Metropolitanas, tendo como objeto a implantação de 12 (doze) 



Núcleos de Esporte Educacional em atendimento às crianças, jovens e adolescentes no 
município de São José dos Pinhais/PR.  

De acordo com a Proposta apresentada pelo Município, o Convênio visa ao atendimento de 
um público-alvo de 1.800 beneficiários na faixa etária de 6 a 17 anos, conforme 
demonstrado no quadro a seguir. 

Quadro: Público-alvo definido no Projeto apresentado 

Público Alvo (Perspectiva de Atendimento) Qtde. 
Crianças (até 12 anos incompletos) 800 
Adolescentes (de 12 a 15 anos) 600 
Jovens (de 15 a 17 anos) 400 
Total de Inscritos 1.800 
Pessoas com deficiência (limitação física, mental, sensorial ou múltiplas) já inseridas na 
distribuição acima 50 

Fonte: Documento “Projeto de Legado – PST São José dos Pinhais”, aba Anexos da Proposta, 
disponível no Siconv 

A vigência do Convênio foi inicialmente definida como sendo de 24 meses a partir da data 
de sua assinatura, ou seja, até 31 de dezembro de 2015. Entretanto, considerando o atraso na 
liberação dos recursos pertinentes à primeira parcela por parte do Concedente, atraso este 
que perdurou 160 dias, o Convênio sofreu uma prorrogação “de ofício” e a data da nova 
vigência passou a ser 08 de junho de 2016.  

O valor inicialmente fixado para a execução do Projeto foi de R$ 643.542,00 sendo R$ 
583.200,00 a serem transferidos pela União e R$ 60.342,00 a serem alocados pelo 
Município, a título de contrapartida. O Plano de Aplicação aprovado está detalhado no 
quadro a seguir: 
Quadro: Público-alvo definido no Projeto apresentado com a proposta do convênio 

Descrição Un. Qtde. Valor Unitário Valor Total 
VT - Benefícios - Acadêmicos de Educação Mês 252,0 R$ 36,00 R$ 9.072,00 
FGTS- Profissional de Educação Física- PM Mês 252,0 R$ 96,00 R$ 24.192,00 
VT- Professor Educação Física- PM Mês 252,0 R$ 72,00 R$ 18.144,00 
VT- Coord. Pedagógico- PM Mês 24,0 R$ 144,00 R$ 3.456,00 
Contratação de Coordenador Pedagógico ME Mês 24,0 R$ 2.400,00 R$ 57.600,00 
Cartazes PM UN 600,0 R$ 0,65 R$ 390,00 
Flyer - PM UN 6000,0 R$ 0,03 R$ 180,00 
Faixa de Identificação - PM UN 12,0 R$ 25,00 R$ 300,00 
Contratação de Acadêmico de Educação Física Mês 252,0 R$ 600,00 R$ 151.200,00 
Encargos - Coordenador Pedagógico - ME Mês 24,0 R$ 480,00 R$ 11.520,00 
Contratação de Profissional de Educação Mês 252,0 R$ 1.200,00 R$ 302.400,00 
FGTS - Coord. Pedagógico - PM Mês 24,0 R$ 192,00 R$ 4.608,00 
Encargos - Profissional de Educação Física Mês 252,0 R$ 240,00 R$ 60.480,00 

Total R$ 643.542,00 
Fonte: Documento “Projeto de Legado – PST São José dos Pinhais”, aba Anexos da Proposta, disponível no 
SICONV 
 

No dia 12 de junho de 2014, foi depositado na conta corrente específica nº 006.00000116-0, 
da agência 0406-5 da CAIXA, o valor de R$ 291.600,00, correspondente à primeira parcela 
dos recursos de responsabilidade do Concedente. O valor depositado foi mantido aplicado 
no mercado financeiro, cujos rendimentos até 31 de agosto de 2014 foram de R$ 4.702,89, 
de modo que o saldo na conta totalizava R$ 296.302,89 em 09 de setembro de 2014. 
Ressalte-se que não foi identificada a disponibilização da contrapartida, na conta específica 
do convênio, até aquela data. 



Devido ao período de defeso eleitoral, que vai de 5 de julho de 2014 até a posse dos eleitos 
e, tendo em vista não ter sido homologado o Processo Seletivo Simplificado até a data de 
início do defeso eleitoral, o município está momentaneamente impedido de contratar 
recursos humanos destinados à execução do Projeto (artigo 73, inciso V da Lei nº 9.504, de 
30 de setembro de 1997; e artigo 50, inciso V da Resolução TSE nº 23.404, de 27  de 
fevereiro de 2014). 

A Cláusula Segunda, item I, alínea “i” do Convênio nº 797561/2013 dispõe que é obrigação 
do Concedente “fornecer e encaminhar o material desportivo disponível, produzido por 
projeto deste Ministério, como doação para suprir as necessidades da CONVENENTE”. 

Em 05 de maio de 2014, o Coordenador Geral do Projeto no Município de São José dos 
Pinhais/PR enviou mensagem eletrônica ao Ministério do Esporte, solicitando algumas 
informações acerca do Convênio, e dentre elas, qual seria a probabilidade de compra do 
material esportivo ocorrer por parte daquela Prefeitura. Foi questionado também, caso a 
resposta fosse positiva, se o Ministério já possuía uma lista dos materiais para que fossem 
iniciadas as cotações.  

Em resposta a essa mensagem o Departamento de Gestão de Programas de Esporte, 
Educação, Lazer e Inclusão Social/Coordenação-Geral de Avaliação e Acompanhamento 
Operacional de Convênios da Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão 
Social do Ministério do Esporte solicitou a presença do Coordenador Geral do Projeto no 
Município e de algum responsável pelo Convênio, pois haveria suplementação de recursos 
para a compra do referido material.  

Em 14 de julho de 2014, o Ministério do Esporte enviou nova mensagem eletrônica ao 
Coordenador Geral do Projeto no Município contendo a relação dos materiais a serem 
adquiridos pela Prefeitura. Por meio da mesma mensagem eletrônica, o Ministério informou 
que, de acordo com a Consultoria Jurídica daquele órgão, não existiam óbices para 
autorização da Ordem de Início durante o período de defeso eleitoral (a Ordem de Início é o 
documento expedido pelo Ministério do Esporte que indica que o Núcleo do PST possui 
condições de início de atendimento de seu público-alvo). Entretanto, não poderiam ser 
efetuados repasses de recursos. 

Na mesma data, o Coordenador de Projetos solicitou ao Ministério do Esporte a 
especificação do material a ser adquirido, para que estes não fugissem a um padrão de 
qualidade e faixa de valores definida pelo Ministério. Em resposta a esta demanda, o 
Ministério informou que cabia à entidade avaliar quais itens adquirir e que esta avaliação 
deveria ser feita com base nas modalidades a serem ofertadas.  

Em 24 de julho de 2014, a Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais registrou no 
Sistema SICONV solicitação de Termo Aditivo valor de Repasse – Suplementação – no 
valor de R$ 39.600,00, visando à aquisição do material esportivo destinado ao atendimento 
dos doze Núcleos, que inicialmente seria fornecido pelo Ministério, conforme cláusula 
constante do termo de convênio. 

Em 28 de julho de 2014, o Prefeito do Município de São José dos Pinhais enviou o Ofício nº 
461/2014-GAB ao Secretário Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social do 
Ministério do Esporte, por meio do qual solicitou suplementação financeira, no valor de R$ 
39.600,00, para que aquela Prefeitura efetuasse a aquisição do material esportivo que 
inicialmente seria fornecido pelo ME.  

Em 09 de setembro de 2014, a solicitação encontrava-se em análise no Ministério. 



Em 01 de agosto de 2014, por meio do Ofício nº 469/2014-GAB, a Prefeitura Municipal de 
São José dos Pinhais/PR informou o Ministério do Esporte que o Convênio 797561/2013 
havia recebido a 1ª parcela do recurso no dia 12 de junho de 2014. Entretanto, devido ao 
período de defeso eleitoral e, tendo em vista que o Processo Seletivo Simplificado não havia 
sido homologado até a data de 5 de julho de 2014, este não poderá contratar nenhum recurso 
humano (conforme artigo 73, inciso V da Lei n.º 9.504 de 1977; e artigo 50 inciso V da 
Resolução TSE n.º 23.404, de 27/02/2014).  

Foi informado ainda que, como não havia sido identificada a transferência do recurso para 
aquisição do material esportivo, não seria possível iniciar o processo licitatório e 
consequentemente ficaria impossibilitado o avanço desse item.  

Esclareceu, entretanto, que algumas providências já estavam sendo tomadas, tais como a 
definição dos critérios para cadastro dos beneficiados com os locais que serão sedes de 
núcleos, além dos espaços e horários para as atividades, bem como a criação das artes para 
confecção dos materiais de identificação. Foi salientado, entretanto, que sem a presença do 
Coordenador Pedagógico, o Projeto Pedagógico não poderia ser efetivamente finalizado, 
ficando na dependência deste profissional. 

  
##/Fato## 

2.1.2. Atraso no atingimento dos objetivos do Convênio ME /Prefeitura Municipal de 
São José dos Pinhais/PR nº 797561/2013 em decorrência da falta de cumprimento de 
cláusulas do Termo de Convênio e de itens do Plano de Trabalho. 
 
Fato 
 
A Cláusula Segunda, item I, alínea “a” do Convênio nº 797561/2013 dispõe como obrigação 
do Concedente “a) repassar à CONVENENTE, em tempo hábil, recursos financeiros 
correspondentes à sua participação nas despesas pertinentes à execução do objeto deste 
Convênio, obedecendo ao Cronograma de Desembolso, constante do Plano de Trabalho”. 

O Cronograma de Desembolso constante do Plano de Trabalho originalmente aprovado 
previa a liberação dos recursos pelo concedente em duas parcelas, sendo a primeira em 
dezembro de 2013 e a segunda em maio de 2014. 

Porém, conforme disposto no Memo nº 337/2014-CGAO/DEGEP/SNELIS/ME, de 06 de 
agosto de 2014, em função de indisponibilidade financeira, houve atraso na liberação dos 
recursos pertinentes à primeira parcela acordada no Plano de Trabalho. Dessa forma, a 
primeira parcela foi depositada na conta corrente específica somente em 12 de junho de 
2014. 

A Cláusula Segunda, item I, alínea “i” do Convênio nº 797561/2013 dispõe como 
obrigação do Concedente “i) fornecer e encaminhar o material desportivo disponível, 
produzido por projeto deste Ministério, como doação para suprir as necessidades da 
CONVENENTE”. 

Entretanto, em 05 de maio de 2014, por meio de mensagem eletrônica, o Ministério do 
Esporte informou o Coordenador Geral do Projeto no Município de São José dos 
Pinhais/PR, que “Em relação à compra de materiais, solicitamos a sua presença e de 
algum responsável pelo convênio pois haverá suplementação de recursos para compra do 
referido material [...]”. 

A solicitação de suplementação financeira foi formalizada por meio do Ofício n.º 
461/2014-GAB, de 28 de julho de 2014. Ressalte-se que, em 09 de setembro de 2014, a 
solicitação encontrava-se em análise no Ministério. 



A falta de cumprimento ou o cumprimento intempestivo de itens de cláusulas previstos no 
Convênio trouxe como consequência a inviabilidade da execução das metas previstas, em 
função dos recursos financeiros terem sido liberados em data próxima ao período do defeso 
eleitoral (05 de julho de 2014 até a posse dos eleitos), de modo que não houve tempo hábil 
para as contratações de recursos humanos e aquisições necessárias à implantação do 
Projeto. 

Ressalte-se, ainda, que, em 02 de abril de 2014, o Ministério do Esporte encaminhou o 
Ofício nº 88/2014/CGDEP/DEDAP/SNELIS/ME à Prefeitura Municipal de São José dos 
Pinhais, solicitando a participação do Coordenador Geral e do Coordenador Pedagógico do 
Convênio em evento de Capacitação Gerencial de Convênios do Programa Segundo 
Tempo. Entretanto, até aquele momento, os recursos destinados à contratação do 
Coordenador Pedagógico ainda não haviam sido liberados. 

De acordo com a Proposta apresentada, o Projeto “será implementado nas Localidades de 
Borda do Campo, Guatupê, Afonso Pena, Independência, Aviação, Costeira, Colônia 
Zacarias, Ipê, Itália e Rio Pequeno, diagnosticados com altos índices de violência, sendo, 
portanto, locais em que situações de vulnerabilidade social são iminentes. [...] Atrelado a 
outras conquistas sociais (segurança, trabalho, saúde, educação, etc.), as ações 
educativas desenvolvidas pelo PST agregam valores compatíveis com os princípios 
democráticos de solidariedade, coletividade, participação e da cultura da paz, 
considerando o esporte e o lazer como meios e fins de processos educativos com vistas a 
conscientização e autonomia dos sujeitos.” 

Portanto, considerando a) a falta de envio do material esportivo pelo Ministério do Esporte, 
conforme acordado no Convênio firmado; b) a necessidade de solicitação de Termo 
Aditivo ao Valor de Repasse – Suplementação Financeira – para a aquisição do material 
necessário ao desenvolvimento das atividades esportivas, que se encontra em análise no 
Ministério do Esporte desde 28/07/2014; c) a impossibilidade de efetuar contratações e 
licitações durante o período de defeso eleitoral, que vai de 05 de julho até a posse dos 
eleitos; e d) a falta de homologação do Processo Seletivo Simplificado até a data de início 
de defeso eleitoral, os Núcleos do Programa Segundo Tempo não foram implementados e 
as 1.800 crianças, adolescentes e jovens que seriam atendidos pelo Projeto ainda não estão 
sendo beneficiados. 

Além do impacto social, ressalte-se, ainda, que esse atraso poderá trazer impactos no custo 
do Projeto, pois todos os valores previstos, inclusive os recursos humanos, se basearam em 
cotações realizadas no final de 2013 e a execução somente poderá ser realizada a partir de 
janeiro de 2015. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 643/2014, de 24 de outubro de 2014, a Prefeitura Municipal de São 
José dos Pinhais/PR apresentou a seguinte manifestação: 

“No que se refere aos apontamentos contidos no relatório preliminar verifica-se que, em 
relação ao Convênio nº 797561/2013 entre a União, através do Ministério do Esporte e, o 
Município de São José dos Pinhais, tendo como objeto a implantação de doze núcleos de 
Esporte Educacional para o atendimento de crianças, jovens e adolescentes neste 
Município – Programa Segundo Tempo – Legado Esportivo e de Lazer nas Cidades Sedes 
da Copa do Mundo e Regiões Metropolitanas, informar-se que, em relação ao material 
esportivo, o mesmo não foi adquirido pela falta do repasse do Ministério do Esporte. 



 
Em relação a necessidade apontada quanto aditivação dos valores, verifica-se que tal 
solicitação encontra-se sob análise do Ministério do Esporte. 
 
Quanto ao apontamento relativo a contratação de coordenador pedagógico, o mesmo 
deverá ser contratado juntamente aos demais profissionais necessários a consecução do 
programa. Desta maneira, para que haja contratação de todos os profissionais, inclusive 
coordenador pedagógico, haverá processo seletivo simplificado, o qual ainda não foi 
realizado por conta de vedação imposta pelo período eleitoral, conforme disposto no 
artigo 73 da Lei 9.504/97. 
 
Outrossim, no que se refere ao impacto dos custos para realização do projeto, os mesmo 
não sofrerão grandes variações, até mesmo pelo fato de que os recursos encaminhados ao 
Município permanecem aplicados.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Em que pesem as justificativas do gestor municipal, as mesmas não descaracterizam o 
apontamento efetuado, relacionado ao atraso no atingimento da política pública e todas as 
suas consequências. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Recomenda-se ao Ministério do Esporte que aprimore o seu planejamento 
para que, quando da celebração de convênios, seja minimizada a possibilidade de atrasos na 
liberação de recursos e, como consequência, os impactos da não implementação dos Núcleos 
do Programa Segundo Tempo nos prazos inicialmente pactuados. 
 
Recomendação 2: Recomenda-se ao Ministério do Esporte que considere a impossibilidade 
de fornecimento de kits de material esportivo por ocasião da assinatura de novos ajustes, de 
forma que os planos de trabalho reflitam essa situação e, contemplem, se for o caso, a 
aquisição do kit de material esportivo pelo convenente. 
 
 
2.2 Parte 2 
 
Não houve situações a serem apresentadas nesta parte, cuja  competência para a adoção de 
medidas preventivas e corretivas seja do executor do recurso federal. 

3. Conclusão 
 

Com base nos exames realizados, conclui-se que a aplicação dos recursos federais 
recebidos não está proporcionando os benefícios esperados, em consequência de atraso na 
transferência da primeira parcela dos recursos pelo concedente, da impossibilidade de 
realização de contratações no período eleitoral e do não encaminhamento de materiais a 
serem utilizados nas atividades a serem desenvolvidas nos Núcleos do Programa Segundo 
Tempo a serem implementados. 
 


