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Este Relatório trata dos resultados dos exames 
realizados sobre 8 Ações de Governo 
executadas no município de Mauá/SP. 
 
A fiscalização teve como objetivo analisar a 
aplicação dos recursos federais no Município 
sob a responsabilidade de órgãos e entidades 
federais, estaduais, municipais ou entidades 
legalmente habilitadas, relativas ao período 
fiscalizado indicado individualmente, tendo 
sido os trabalhos de campo executados no 
período de 15/09/2014 a 24/09/2014.  

Informações sobre indicadores 
socioeconômicos do município 
fiscalizado:  
 
 

Informações Socioeconômicas 
População: 417.064 
Índice de Pobreza: 46,61 
PIB per Capita: 13.752,84 
Eleitores: 263.093 
Área: 62 

 Fonte: Sítio do IBGE. 
 



 

 

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

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

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

MINISTERIO DA 
SAUDE 

Aperfeiçoamento do Sistema 
Único de Saúde (SUS) 

1 9.300.000,00 

TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DA SAUDE 1 9.300.000,00 
MINISTERIO DAS 
CIDADES 

Gestão da Política de 
Desenvolvimento Urbano 

1 428.478,28 

Habitação de Interesse Social 1 2.069.044,41 
Planejamento Urbano 1 321.000,00 
Planejamento Urbano 1 535.980,00 
Urbanização, Regularização 
Fundiária e Integração de 
Assentamentos Precários 

2 76.253.338,20 

TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DAS CIDADES 6 79.607.840,89 
MINISTERIO DO 
DESENV. SOCIAL E 
COMBATE A FOME 

Fortalecimento do Sistema Único 
de Assistência Social (SUAS) 

1 313.500,00 

TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E 1 313.500,00 



 

 

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

COMBATE A FOME 
TOTALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 8 89.221.340,89 
 

Os executores dos recursos federais no âmbito municipal foram previamente informados 
sobre os fatos relatados, tendo se manifestado em 31/10/2014, 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 Mauá/SP, constataram-se 
diversas falhas relativas à aplicação dos recursos federais examinados, demonstradas por 
Ministério e Programa de Governo. Dentre estas, destacam-se, a seguir, as de maior 
relevância quanto aos impactos sobre a efetividade dos Programas/Ações executados na 
esfera local. 
 
Apesar de esta análise estar segmentada por área ministerial, não se deve perder de vista 
aqueles aspectos que, em razão de sua transversalidade, caracterizam mais fortemente as 
deficiências da Gestão Municipal, sendo, pois, aqueles que, se corrigidos, tendem a 
proporcionar melhorias relevantes. 
 
As ações de controle realizadas se concentraram em projetos de infraestrutura (contenção de 
encostas, reurbanização, pavimentação asfáltica etc.). Todavia, foram preponderantes as 
falhas constatadas na verificação do funcionamento das UPAs – Unidades de Pronto 
Atendimento, cuja operação decorre de Contrato de Gestão firmado com a Fundação do 
ABC, motivo central das impropriedades verificadas, evidenciadas pela fragilidade e 
inconsistência do Plano de Trabalho, na ausência de estudo e motivação demonstrativa da 
vantagem econômica da contratação, bem como na falta de indicadores de desempenho dos 
serviços prestados concernentes ao citado Contrato, além da inexistência do devido processo 
licitatório para a mencionada contratação. 
 

 



 

 

Ordem de Serviço: 201411316 
Município/UF: Mauá/SP 
Órgão: MINISTERIO DA SAUDE 
Instrumento de Transferência: Fundo a Fundo ou Concessão  
Unidade Examinada: MAUA GABINETE DO PREFEITO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 9.300.000,00 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 15/09/2014 a 24/09/2014 sobre a 
aplicação dos recursos do programa 10302201512L40001 – Aperfeiçoamento do Sistema 
Único de Saúde (SUS)/Implantação, Construção e Ampliação de Unidades de Pronto 
Atendimento – UPA.  
 
O escopo da presente fiscalização foi o de avaliar o funcionamento de 2 UPA 24 horas no 
Município de Mauá/SP. 

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. Histórico 
 
Fato 
 
O processo de terceirização da área da Saúde no Município de Mauá teve início no ano de 
2012 quando, já naquela oportunidade, a Assessoria Jurídica do Município manifestou-se 
contrária à utilização desse instrumento e alertou para alguns aspectos legais envolvendo a 



 

 

utilização do instituto do Convênio como forma de repassar recursos públicos a entidades 
privadas para a execução de atividades eminentemente públicas. 

“...Quanto ao convênio entre entidades públicas e entidades particulares, ele não é possível 
como forma de delegação de serviços públicos, mas sim como modalidade de fomento.  

Outro ponto que se deve ser mencionado é que, embora aparentemente a documentação que 
carreia os autos tenha formalmente os requisitos necessários à formalização de um 
convênio, verifica-se que há gerenciamento e execução de uma atividade pública (delegação 
de serviços públicos de saúde), pois, em tese, o que se pretende é operacionalização da 
gestão e execução de serviços de saúde nas atividades de Pronto Atendimento – UPAs e no 
Serviço Móvel de Urgência – SAMU. O que nos leva a crermos que, em tese, o melhor seria 
a formalização de um contrato de gestão”. 

Não obstante as manifestações expressas pela Assessoria Jurídica, em 15 de março de 2012 
foi assinado o Termo de Convênio nº. 33/2012 com a Fundação do ABC, sem que fosse 
realizado processo licitatório. 

Em Abril de 2013 a Prefeitura optou por não renovar o convênio e assinar um Contrato de 
Gestão com a mesma Fundação. 

Instituído pela Lei Federal 9.637, de 15/05/98, o Contrato de Gestão tem por principal 
finalidade o repasse de recursos públicos para entidades do Terceiro Setor, sendo necessário, 
no entanto, que estas estejam qualificadas como Organização Social a qual, por definição, 
tem de ser sem fins lucrativos. Suas atividades devem ser dirigidas ao ensino, à pesquisa 
científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à 
cultura, ao trabalho e à educação profissional, à ação social à saúde e ao esporte. Portanto, 
no Contrato de Gestão, as partes têm fins comuns, e devem atuar em convergência para fins 
específicos em regime de cooperação, não havendo previsão de ganho econômico por parte 
da contratada pela prestação de serviços. Também não há previsão de pagamento do serviço 
por parte do usuário. Desta forma, o valor do repasse só pode contemplar o custo efetivo 
para o atendimento das demandas e cumprimento das metas.  

O Poder público não pode “sustentar” a Entidade, mas apenas custear os serviços públicos 
por ela assumidos e prestados. 

A contratação de uma Organização Social para gerenciar e/ou executar uma atividade 
pública mediante um Contrato de Gestão deve ser uma decisão solidamente fundamentada, 
sendo dever do gestor público justificar a opção de realizar a atividade por meio de terceiros 
em vez de utilizar quadro próprio. 

No que concerne à legalidade de se optar pelo processo de terceirização através de um 
Contrato de Gestão não há dúvidas, desde que obedecidos aos critérios estabelecidos pela 
legislação que norteia o assunto. O próprio TCU já firmou entendimento sobre a questão, 
como pode ser visto no texto abaixo, extraído do Acórdão 3239/2013: 



 

 

“A terceirização das ações e serviços de saúde é uma medida adotada por um número cada 
vez maior de entes federativos. O poder público está deixando de gerenciar hospitais, 
unidades básicas de saúde, equipes da saúde da família e outros serviços, transferindo esta 
incumbência para entidades privadas. Porém, isto não significa que o país caminha rumo 
ao Estado Mínimo ou que os agentes privados irão substituir as instituições públicas. O 
Estado ainda tem a responsabilidade por garantir que tais serviços sejam prestados, em 
garantir que os cidadãos tenham seus direitos atendidos com qualidade e eficiência. 

O que se observa é a necessidade de mudança na forma de atuação da administração 
pública, que deixa de atuar como principal executora para se concentrar nas funções de 
planejamento, desenho da política, regulação, controle e avaliação. Caso os estados e 
municípios transfiram o gerenciamento das unidades públicas de saúde para entidades 
privadas sem estarem devidamente preparados para supervisionarem a execução dos 
contratos de gestão, há graves riscos de que a população não só veja uma piora na 
qualidade dos serviços como também recursos públicos sejam desviados e desperdiçados”. 
 
  
##/Fato## 

2.2.2. Plano de Trabalho frágil e inconsistente. 
 
Fato 
 
O Plano de Trabalho 03 2013/2014 apresentado pela Fundação do ABC (FUABC) para 
atendimento à Urgência e Emergência é bastante frágil. Não contempla minimamente o 
detalhamento das metas a serem atingidas, bem como as atividades que devem ser 
desenvolvidas para o atingimento das mesmas. 

No item “Plano de Metas e Etapas de Execução” menciona que “na execução do presente 
Plano Operativo, a Fundação do ABC e a Secretaria Municipal de Saúde de Mauá, 
concentrarão esforços para o alcance das seguintes metas: 

1. Readequar os quadros de trabalhadores nas Unidades de Pronto Atendimento e 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência para o cumprimento das diretrizes do 
Ministério da Saúde no que tange aos processos de cuidado aos usuários; 

2. Integração dos serviços de atenção às urgências e emergência com os demais 
serviços de saúde para a conformação da rede de saúde, em um sistema de 
referência e contra referência ao atendimento das urgências; 

3. Aprimoramento da rede de atenção às Urgências, com expansão e adequação de 
Unidades de Pronto Atendimento (UPA), de Serviços de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU), de prontos-socorros e centrais de regulação, articulada às 
outras redes de Atenção”. 
 

Não há detalhamento e/ou esclarecimento acerca do que será feito para “readequar os 
quadros de trabalhadores, integrar os serviços de atenção às urgências e aprimorar a rede de 
atenção às Urgências”. 

É de fundamental importância que o Plano de Trabalho defina clara e detalhadamente não só 
as metas a serem perseguidas, mas, fundamentalmente, as atividades, cronogramas de 



 

 

execução e de desembolso, e até mesmo os indicadores que serão utilizados para medir o seu 
real atingimento. Sem isso o Plano de Trabalho se torna um instrumento vago e genérico, 
cuja real execução não pode ser aferida. 

Vale mencionar que essa questão já foi devidamente abordada em diversos Acórdãos do 
TCU, notadamente o de nº. 938/2007; 1136/2003, bem como o de nº. 3239/2013. 

Conforme explicitado no item 9.2.2.do Acórdão 938/2007, é necessário que se exija, quando 
da celebração de contrato de gestão, que o programa de trabalho proposto pela 
organização social contenha metas exequíveis, inclusive quanto a prazos e recursos 
financeiros, bem como contenha indicadores adequados para aferição de qualidade e 
produtividade, de acordo com o inciso I do art. 7º da Lei nº 9.637/1998. 
 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 834/2014, de 31/10/2014, a Prefeitura apresentou as seguintes 
justificativas: 
 
“Com relação ao Plano Operativo 003 — Urgência e Emergência, informamos que as 
atividades contempladas neste plano operativo são as ofertas regulares de serviços de 
urgência e emergência em saúde, de forma descentralizada, garantindo atendimento rápido 
e eficiente, com cobertura referenciada para 100% (cem por cento) da população do 
Município de Mauá, ainda neste plano deve ser garantida a manutenção de 100% (cem por 
cento) dos serviços de saúde de urgência e emergência, mediante provimento de 
trabalhadores para suprir o quadro e demais condições necessárias para o cuidado em 
saúde. 

Os cargos dos trabalhadores contratados por este plano são de assistente social, 
auxiliar de apoio administrativo, auxiliar e técnico de enfermagem, auxiliar de farmácia, 
enfermeiro, farmacêutico, médicos plantonistas, motorista veículo de urgência, rádio 
operador e recepcionista. O total aproximado de trabalhadores contratados é de 410 
(quatrocentos e dez). 

Este plano operativo não contempla serviços técnicos especializados e também não 
se vincula ao Ambulatório de Especialidades da Fundação do ABC. Assim, a única 
categoria de despesa deste plano é a de Recursos Humanos que prevê um montante de 
aproximado de R$ 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais). 

As metas estabelecidas neste plano foram organizadas a partir da Secretaria de 
Saúde em conjunto com a Fundação do ABC, quais sejam: 

‘- Readequar os quadros de trabalhadores nas Unidades de Pronto Atendimento e 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência; 

- Readequar o pronto atendimento da UBS São João para uma nova UPA já em 
construção no Município; 

- Integrar os serviços de urgência e emergência com os demais serviços de saúde 
para a conformação da rede de saúde municipal; 

- Aprimorar a Rede de Atenção às Urgências com expansão e adequação das UPAs, 
SAMU, prontos-socorros e centrais de regulação segundo critérios do Ministério da Saúde 
articulados com as redes de atenção regionais.’ 



 

 

Considerando que as metas definidas estão ligadas à correta e constante manutenção dos 
serviços de urgência e emergência do Município e que neste plano a despesa principal são 
Recursos Humanos, as obrigações da Fundação do ABC estão bem claras quanto ao rápido 
preenchimento de quadro dos trabalhadores necessários. Destaca-se o item 13.0 das 
OBRIGAÇÕES DA FUABC que define claramente esta ação”. 
 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
As justificativas apresentadas pela Prefeitura em nada modificam a constatação de que o 
Plano de Trabalho é frágil.  

Antes de mais nada refere-se ao que chama de “Plano Operativo”, que é um documento 
diferente ao Plano de Trabalho (PT). O Plano Operativo ao qual se refere é apenas um anexo 
ao Contrato de Gestão, do qual é parte integrante. Nele estão definidas, também 
genericamente, algumas do que seriam as obrigações de cada parte sem, no entanto, 
especificar os detalhes dessas obrigações. Ou seja, trata-se de um documento feito após a 
contratação da FUABC e visava apenas a formalizar, em contrato, o acordo. O documento 
ao qual chamam de Plano de Trabalho é extremamente frágil e, como dito, não contempla 
qualquer detalhe sobre o que seria executado. Além do mais é um documento elaborado pela 
Contratada (FUABC) enquanto que deveria ser um documento elaborado pela Contratante 
(Prefeitura). 

As justificativas apresentadas apenas repetem o que está no Plano Operativo, não 
explicitando quantitativos nem esclarecendo o que, em termos práticos, significam as 
“metas”, as quais mais se confundem com objetivos. Por exemplo: o que seria exatamente 
“readequar os quadros de trabalhadores nas Unidades de Pronto Atendimento e Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência”?  Ao contrário do mencionado na justificativa, o item 
13.0 (do Plano Operativo e não do Plano de Trabalho, como menciona) não define 
claramente a questão. Diz apenas que é obrigação da FUABC “contratar e manter recursos 
humanos com perfil profissional adequado e em número suficiente para a execução das 
ações e serviços vinculados ao presente plano, orientando-se adequadamente quanto à 
prestação de serviços em unidades de saúde do Município”. Não esclarece quais Recursos 
Humanos bem como o número destes em cada área de formação, nem quanto é o número 
adequado e suficiente nem quais são as ações e serviços que devem ser executados. 
 
É notório que cada Unidade de Pronto Atendimento, como qualquer unidade de saúde, tem 
um caráter bastante peculiar, pelo fato de não ser possível estabelecer com precisão o que 
deverá ser o serviço prestado no dia a dia. Todavia, mesmo com tal dificuldade, é possível se 
estabelecer metas quantitativas e qualitativas sólidas e exequíveis, baseando-se nos dados 
históricos que a Secretaria Municipal de Saúde dispõe, tais como população a ser atendida, 
custos de cada procedimento etc. 
 
É obrigação da Secretaria Municipal de Saúde conhecer tais fatores e fazer o planejamento 
das ações com base neles, promovendo, quando necessário, os ajustes que a realidade prática 
venha a impor. 
Não é cabível, pois, a alegação da ”importância da continuidade do serviço público” para 
justificar a forma como foi feita a contratação. 
  
 
 
##/AnaliseControleInterno## 



 

 

2.2.3. Inexistência de Processo de Licitação para Contratação da Fundação do ABC. 
 
Fato 
 
Verificada a inexistência de processo licitatório para contratação da FUABC para gestão de 
área da Saúde Municipal, foi apresentado expediente datado de 25/03/2013, assinado pela 
Senhora Secretária de Saúde do Município de Mauá/SP, que expõe o que alega serem os 
motivos para a Contratação da FUABC: 

“Considerando as justificativas apresentadas, bem como a natureza da Fundação do ABC, 
justifica-se a contratação mediante Contrato de Gestão....a qual de acordo com o parecer 
de especialmente (sic) criada para a finalidade aqui tratada, a nosso ver, caracterizam o 
afastamento do certame licitatório, dada a inviabilidade de competição estabelecida no 
“caput” do artigo 25 da Lei Federal nº.8666/93, para realização do contrato de gestão, 
posto que a Fundação do ABC é a única entidade da Região apta a colaborar com o 
Município, a perseguição da eficiência nas ações de saúde, o que induz a permanente 
aferição, por parte desta secretaria”. 

Não obstante a pouca clareza da redação mencionada, é flagrante a afronta à Lei 8666/93. 

Acerca desta questão, análise feita pelo TCE/SP do Contrato de Gestão assinado com a 
FUABC aponta:  

1. “ser a única entidade da região apta a colaborar com o Poder Público não é 
hipótese prevista no artigo 25 da Lei 8666/93 e exigir que a entidade se localize em 
determinada região é condição restritiva que é vedada no artigo 3º. Da Lei de 
Licitações; 

2. A Afirmação de que a Fundação ABC é a única entidade da região apta a colaborar 
com o Município não é verídica, já que existe a SPDM, entidade qualificada como 
Organização Social pelo Governo do Estado de São Paulo; 

3. A licitação é dispensável para a celebração de contratos de gestão nos termos do 
artigo 24 da Lei 8666/93, por isso a legislação aplicada como fundamento para 
celebração de contrato de gestão não se mostra adequada...” 
 

Define ainda a legislação que se faz necessária a adequada fundamentação para a dispensa 
do processo licitatório e até mesmo o chamamento público para não ferir os princípios 
constitucionais da Publicidade e da Impessoalidade. Porém, não consta do processo 
analisado documento que demonstre que a Prefeitura tenha observado esta exigência. 

Também sobre este ponto há inúmeras manifestações do TCU, nas quais afirma o seu 
entendimento de que, embora passível de dispensa do processo de licitação, a celebração de 
Contratos de Gestão pelo poder público com Organização Social de natureza privada não 
pode obedecer à mera vontade do gestor. Tem de ser precedida de profundos estudos e 
adequada fundamentação, tanto para se demonstrar a vantagem de se transferir uma 
atividade eminentemente pública para a iniciativa privada como para a escolha da OS. 



 

 

Sobre este assunto é ponto pacífico o entendimento do TCU, já tendo esse órgão se 
manifestado em diversos Acórdãos, notadamente no Acórdão nº. 3239/2013, no qual fez 
extensa análise da matéria. Diz em determinado trecho: 

“(...) a desnecessidade de procedimento licitatório: a) não afasta o dever da abertura de 
processo administrativo que demonstre, objetivamente, em que o regime da parceria com a 
iniciativa privada se revele como de superior qualidade frente à atuação isolada ou 
solitária do próprio Estado enquanto titular da atividade em questão; b) não libera a 
Administração da rigorosa observância dos princípios constitucionais da publicidade, da 
moralidade, da impessoalidade, da eficiência e, por conseguinte, da garantia de um 
processo objetivo e público para qualificação das entidades como organizações sociais e 
sua específica habilitação para determinado “contrato de gestão”; c) não afasta a 
motivação administrativa quanto à seleção de uma determinada pessoa privada, e não 
outra, se outra houver com idêntica pretensão de emparceiramento com o Poder Público; d) 
não dispensa a desembaraçada incidência dos mecanismos de controle interno e externo 
sobre o serviço ou atividade em concreto regime de parceria com a iniciativa privada. 

Segundo o Decreto 6.170, de 25/7/2007: 

Art. 4º A celebração de convênio ou contrato de repasse com entidades privadas 
sem fins lucrativos será precedida de chamamento público a ser realizado pelo 
órgão ou entidade concedente, visando à seleção de projetos ou entidades que 
tornem mais eficaz o objeto do ajuste. 
 

Uma das maiores críticas ao modelo das organizações sociais é de que tais entidades foram 
criadas com o objetivo de burlar o regime jurídico de direito público a que estão sujeitas as 
entidades governamentais, fugindo da necessidade de realização de processo licitatório e 
concurso público, por exemplo. Maria Sylvia Zanella Di Pietro destaca: 
O conteúdo de imoralidade contido na lei, os riscos para o patrimônio público e para os 
direitos do cidadão. Em primeiro lugar, porque fica muito nítida a intenção do legislador de 
instituir um mecanismo de fuga ao regime jurídico de direito público a que se submete a 
Administração Pública. O fato de a organização social absorver atividade exercida por ente 
estatal e utilizar o patrimônio público e os servidores públicos antes a serviço desse mesmo 
ente, que resulta extinto, não deixa dúvidas de que, sob a roupagem de entidade privada, o 
real objetivo é o de mascarar uma situação que, sob todos os aspectos, estaria sujeita ao 
direito público”. 

Desta forma, para evitar que pairem quaisquer suspeitas sobre a licitude do processo de 
contratação, é dever do gestor demonstrar com toda clareza exigida a vantagem para o poder 
público não só da terceirização em si mas como as razões da escolha da Organização Social. 
E para isso é fundamental que não haja qualquer elemento de restrição à participação de 
todas possíveis OSs interessadas e devidamente qualificadas. 
 
 
 
 
  
##/Fato## 



 

 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício 834/2014, de 31/10/2014, a Prefeitura Municipal de Mauá/SP apresentou 
as seguintes justificativas: 
 
“O Contrato de Gestão com a Fundação do ABC foi celebrado com fulcro no artigo 25, da 
Lei Federal 8666/93, ou seja, inviabilidade de competição. Referida contratação se deu em 
razão do parecer exarado pela Dra. L. S., Advogada especializada em Direito Sanitário, 
que entende ser a Fundação do ABC uma entidade pública, com personalidade jurídica de 
direito privado. Logo, foi nessa linha de raciocínio que se efetivou a contratação. 
Entretanto, no momento em que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo teve ciência 
da aludida contratação, apontou claramente que o entendimento daquela Corte de Contas 
era contrário ao modelo adotado pelo Município de Mauá, vez que a Fundação do ABC 
deveria ser contratada nos termos da Lei Municipal n° 4445/09, ou seja, como Organização 
Social, uma vez que fora qualificada neste Município como tal. 
Todavia, naquela ocasião não havia alternativa ao Município, senão manter o contrato de 
gestão com a Fundação do ABC, nos moldes inicialmente celebrado, pois pela importância 
da continuidade do serviço público havia a necessidade do fornecimento daqueles serviços 
forma ininterrupta por serem essenciais à promoção da saúde e bem estar da população. 
Neste sentido, justifica-se a relevância na manutenção do contrato, diante da relação 
existente entre a continuidade da prestação dos serviços públicos com o principio da 
dignidade da pessoa humana, visto que os serviços prestados são imprescindíveis para a 
consecução de atividades básicas e fundamentais na vida dos usuários e uma ruptura traria 
enormes consequências a população do Município de Mauá. 
Salienta-se, ainda, que referido contrato findar-se-á em janeiro de 2015 e que esta 
Municipalidade providenciará a abertura de Chamamento Público, exatamente nos termos 
da Lei Municipal n° 4445/09, por meio do processo administrativo n° 8020/2014, 
corroborando com as informações prestadas ao Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, TC Expediente 21442/026/14, de 29 de maio de 2014, com a finalidade de sanar as 
irregularidades anteriormente identificadas, seguindo, assim, as instruções legais daquela 
Egrégia Corte de Contas.” 
  ##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Sobre esse assunto, como está mencionado no “fato” é pacífico o posicionamento do TCE e 
do próprio TCU quanto à necessidade de se promover a competição neste tipo de 
contratação, não servindo o artigo 25 da Lei nº 8666/93 como suporte para a dispensa ou 
contratação direta, uma vez que não havia “inviabilidade de competição” como menciona a 
Prefeitura. 
 
Diz ainda que “a referida contratação se deu em razão do parecer exarado pela Dra. L.S., 
advogada especializada em Direito Sanitário, que entende ser a fundação do ABC uma 
entidade pública, com personalidade jurídica de direito privado”. O fato de ser a FUABC 
uma entidade pública de direito privado, por si só, não lhe confere credenciais para que se 
dispense do certame outras entidades que também possuam as qualificações exigidas pela 
legislação. 
 



 

 

Também não é aceitável avocar a questão da “importância da continuidade do serviço 
público” uma vez que desde sempre é sabido desta importância. O risco de interrupção 
destes serviços é facilmente evitável, bastando para isso um adequado planejamento. 
 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.4. Ausência de Estudo e Motivação que demonstrem vantagem econômica na 
contratação da Fundação do ABC. 
 
Fato 
 
Além da inexistência de processo licitatório, tratada em ponto específico deste relatório, 
verifica-se a ausência de motivação e estudos que venham a demonstrar vantagem 
econômica na contratação da FUABC, inobstante o expediente de 25 de março de 2014 da 
Secretaria da Saúde, assinado pela Senhora Secretária, o qual expõe alguns motivos que a 
seu ver justificam a contratação da FUABC para gerir a área da Saúde no Município. No seu 
preambulo diz:  

“trata o presente processo de termo de Contrato de Gestão a ser firmado entre o Município 
de Mauá, por meio da Secretaria de Saúde e a Fundação do ABC, com objetivo de 
fomentar, gerenciar e executar as atividades e serviços de saúde, submetendo-se às 
diretrizes e políticas estabelecidas pelo gestor do Sistema de Saúde, onde a Gestão é da 
Secretaria Municipal de Saúde, com pactuação de resultados entre as partes”. 

O processo de contratação examinado que se efetivou em 01/04/2014, por meio do Contrato 
de Gestão 01/2013, não traz qualquer estudo que minimamente dê suporte à decisão de 
entregar a terceiros a gestão da área da Saúde. Não há planilhas e/ou estudos que justifiquem 
os montantes a serem repassados para a FUABC. Também não há clareza acerca da real 
parcela de responsabilidade de cada um (contratante e contratado). Ou mesmo menção à 
quantidade de médicos, enfermeiras e pessoal de apoio para cada unidade; detalhamento dos 
funcionários de apoio, fornecimento de remédio, quantificação de materiais de expediente e 
seus respectivos custos. Ou seja, não há clareza acerca da real responsabilidade de cada parte 
uma vez que tanto o contrato mencionado como seus anexos mencionam a responsabilidade 
de cada um de forma bastante genérica. 

Sem tal detalhamento não é possível aferir se o custo de cada ação definida no Contrato de 
Gestão (Apoio Gerencial, Atenção Básica, Urgência e Emergência, Especializada, 
Vigilância da Saúde e Farmácia Popular) está ou não dentro do razoável, ou melhor, de 
acordo com o mercado. Também não fica claro se os montantes repassados à FUABC de 
fato se justificam. 

A planilha de custos apresentada pela FUABC para dar suporte ao contrato assinado só 
menciona custos com pessoal, majoritariamente médicos e enfermeiras. 

Como pode ser observado já no texto do preâmbulo mencionado acima, esta questão fica um 
tanto quanto confusa, quando diz “onde a Gestão é da Secretaria Municipal de Saúde, com 
pactuação de resultados entre as partes”, inexistindo efetivamente instrumentos posteriores 
que esclareçam e deem concretude à ‘pactuação de resultados entre as partes’. 



 

 

Sobre este assunto, como já mencionado, o TCU já se manifestou em diversas 
oportunidades, sendo pacífica a necessidade de sólida motivação por parte do Gestor para 
justificar a transferência de uma atividade eminentemente pública para terceiros. Como se 
pode ver, por exemplo, no Acórdão 3239/2013: 

“...atos que interfiram na escolha de entidades privadas que celebrem acordos com a 
administração pública devem ser motivados, ou seja, devem ser demonstradas as razões 
pelas quais determinada entidade foi selecionada no lugar de outras. Tal escolha deve ser 
pautada por critérios objetivos, demonstrados pelo gestor público. 

O princípio da motivação dos atos administrativos está fortemente consolidado na doutrina 
do direito brasileiro, além de sua expressa inscrição no art. 50 da Lei Federal 9.784, de 
29/1/1999. Embora a Lei enumere os casos em que deva haver motivação, defende-se na 
doutrina a ideia de que todo o ato discricionário deve ser adequadamente motivado. A 
decisão de terceirização da gestão pode ser classificada nos incisos I e II do mencionado 
artigo:  

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos 
fundamentos jurídicos, quando: 

I – neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; 

II – imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções; [...] 

 

Assim, a decisão de transferir o gerenciamento de unidades públicas de saúde para 
entidades do terceiro setor deve ser adequadamente motivada, deixando inconteste que a 
terceirização da gestão resultará em melhor desempenho ou menor custo na prestação dos 
serviços à população. 
 
A situação ideal seria a apresentação de um estudo específico para a unidade de saúde 
objeto da terceirização, efetuando a comparação, em termos de custos e produtividade, 
entre a situação de gestão segundo o regime aplicável ao Poder Público e a situação de 
gestão segundo o regime aplicável à entidade privada. 

A ausência de justificação, além de ser uma irregularidade em si, revela a existência de 
outro problema envolvendo a terceirização da gestão: a falta de planejamento. O adequado 
planejamento é um requisito essencial dos programas de publicização, considerando que é 
necessário garantir que as ações resultem em benefícios para a sociedade e não imponham 
restrições aos direitos dos diversos atores envolvidos na desmobilização do aparelho 
estatal. 

....recomendar às secretarias de saúde que o processo de transferência do gerenciamento 
dos serviços de saúde para organizações sociais seja precedido de estudo detalhado que 
contemple: (a) justificativa de que a transferência do gerenciamento para organizações 
sociais mostra-se a melhor opção; (b) avaliação precisa dos custos do serviço e ganhos de 
eficiência esperados da OS; (c) inclusão de planilha detalhada com a estimativa de custos a 
serem incorridos na execução dos contratos de gestão celebrados com organizações sociais 
e demonstrativo do cálculo das metas estabelecidas; (d) participação das esferas colegiadas 
do SUS”. 
  ##/Fato## 



 

 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 834/2014, de 31/10/2014, a Prefeitura apresentou as seguintes 
justificativas: 
 
“No Contrato de Gestão as partes têm fins existenciais comuns, atuando em convergência 
para fins específicos em regime de cooperação, não havendo previsão de ganho econômico 
por parte da contratada pela prestação de serviços, que caracteriza o gênero Contrato. 
Também, não há previsão de pagamento do serviço por parte do usuário que caracteriza 
concessão. 
A economicidade impõe adoção da solução mais conveniente e eficiente sob o ponto de vista 
da gestão dos recursos públicos. Toda atividade administrativa envolve uma relação 
sujeitável a enfoque de custo benefício. 
Entendemos, data venta, como economicidade, também, a simples análise de sua 
conformação jurídica, como instituição constituída por poderes públicos municipais, regida 
por normas de direito privado, reconhecida também como instituição de caráter 
filantrópico, sendo detentora de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social 
— CEBAS, o que traz em seu bojo e como argumento de principal importância no que 
concerne ao alcance da condição de beneficiária de isenção tributária de cota patronal, 
assegurando-lhe economia de 26,8%, sobre seu bloco de despesas. 
Ainda na busca pelo alcance da totalidade dos benefícios no que concerne à 
economicidade, interessante apontar que, por se tratar de uma OSS, configura- se como 
instituição sem fins lucrativos e, por isso, está isenta do IRJP PIS/COFINS e ISS, 
representando economia de 5,65% (cinco, sessenta e cinco por cento) sobre a receita 
operacional bruta. 
Importante considerar que gestões centralizadas proporcionam economia de escala quanto 
maior for o número de unidades sob seu comando, estimando que, nessa condição, o 
mercado pratica, s.m.j., valores relativos a 2% (dois por cento) da receita operacional 
bruta. A Fundação do ABC, neste caso, proporciona uma economia significativa para suas 
unidades mantidas, como é o caso da Central de Convênios. 
Descreve-se, também, que como as unidades mantidas fazem parte de um complexo que 
compreende vários Hospitais, UPAS, UBS's, AME's e outros, isso permite suprir com mais 
facilidade necessidades de mão-de-obra qualificada, ao mesmo tempo ganhos nas 
contratações de serviços terceirizados e compra de materiais. 
Por fim, a Fundação do ABC porta-se de uma mantenedora que exerce suas atividades com 
característica de regionalidade (possuir contratos com São Bernardo do Campo, Santo 
André, São Caetano do Sul) e há uma facilitação na interação entre governos, otimizando, 
dessa forma, recursos públicos federais, estaduais e municipais”. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Toda a argumentação apresentada na justificativa é o que, de fato, rege o princípio do 
contrato de gestão. Todavia, não é o simples fato de que a entidade contratada preenche os 
requisitos da legislação que, por si, irá garantir que tal forma é a mais adequada e econômica 
para o setor público. Nossa crítica é exatamente à falta de uma demonstração das vantagens 
que a opção pela contratação da FUABC gerou e, pelos fatos descritos, não há qualquer 
evidência dos benefícios da contratação feita. O fato de a FUABC manter uma entidade 
separada a “Central de Convênios”, cujo custo é indiretamente compartilhado com os 



 

 

contratados, por si, já deturpa o princípio básico do contrato de gestão, descrito no início da 
justificativa, ou seja: no Contrato de Gestão as partes têm fins existenciais comuns, atuando 
em convergência para fins específicos em regime de cooperação, não havendo previsão de 
ganho econômico por parte da contratada pela prestação de serviços, que caracteriza o 
gênero Contrato. Também, não há previsão de pagamento do serviço por parte do usuário 
que caracteriza concessão. 

Na forma como está posta, a contratação da FUABC é, na prática, uma prestação de serviços 
e não um contrato de gestão. 
 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.5. Ausência de Indicadores de Desempenho dos Serviços Prestados pela Fundação 
ABC. 
 
Fato 
 
Constatou-se que os percentuais de participação dos funcionários da Fundação ABC 
(FUABC) lotados nas UPA Barão de Mauá e Magini, conforme pode ser observado na 
tabela a seguir, são de, respectivamente, 32,8% e 64,0%.  

Quadro 1 – Composição da Força de Trabalho nas UPA Barão de Mauá e Magini 
Funcionários UPA - Barão de Mauá UPA – Magini 

PMM 77 66,4% 36 36,0% 
Estado 1 0,8% 0 0,0% 

FUABC 38 32,8% 64 64,0% 
Total 116 100,0% 100 100,0 

Fonte: Prefeitura Municipal de Mauá. 

Em face das expressivas diferenças de percentuais de participação dos funcionários da 
FUABC nessas unidades, questionou-se: 1) se os percentuais estavam de acordo com a 
pactuação efetuada por ocasião do contrato, e 2) quais eram os percentuais acordados. Além 
de assinalar de forma afirmativa à primeira questão, o gestor disponibilizou, por meio do 
Ofício datado de 02/10/2014, os percentuais que estão listados no quadro a seguir. 
 
Quadro 2 – Composição da Força de Trabalho das UPA Barão de Mauá, Vila Magini, Zaira 
e Vila Assis 

UPA – Município de Mauá Participação dos Funcionários da FUABC 
UPA Barão de Mauá 30,57% 
UPA Vila Magini 64,42% 
UPA Zaira 20,80% 
UPA Vila Assis 76,84% 
 Fonte: Prefeitura Municipal de Mauá 
 
Embora os percentuais estejam de acordo com a pactuação do contrato, não se pode afirmar 
que esses percentuais estão mostrando adequadamente o desempenho econômico-financeiro 
dos serviços prestados pela FUABC. Segundo a Lei Federal nº 9.637/1998, os contratos de 
gestão devem contemplar metas e indicadores de desempenho, conforme destacado a seguir: 
 



 

 

‘Art. 7º Na elaboração do contrato de gestão, devem ser observados os princípios da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e, também, os 
seguintes preceitos: 

I – especificação do programa de trabalho proposto pela organização social, a 
estipulação das metas a serem atingidas e os respectivos prazos de execução, bem 
como previsão expressa dos critérios objetivos de avaliação de desempenho a serem 
utilizados, mediante indicadores de qualidade e produtividade;’   

 
Nesse contrato de gestão, não é atendido o princípio da economicidade. Para o atendimento 
deste princípio, o Gestor deveria ter desenvolvido e acompanhado indicadores próprios e 
específicos que atendessem a medição da relação custo-benefício da utilização dos serviços 
de terceirização da FUABC. Ou seja, deveria mostrar que essa terceirização parcial estaria 
registrando vantagens econômicas (em termos de Reais) comparativamente a uma situação 
em que fossem geridos integralmente pela Prefeitura Municipal de Mauá. O que não é 
possível ser avaliado atualmente. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Ainda nos trabalhos de campo, ao ser questionado sobre as variações significativas 
observadas na participação dos funcionários da FUABC nas UPA Barão de Mauá e Magini e 
se o mesmo ocorria nas demais unidades, por meio da Comunicação Interna s/n, de 
24/09/2014, da Secretaria Municipal de Saúde de Mauá/SP, o gestor assim se pronunciou: 

1. “A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Barão de Mauá teve início em 2013 
incorporando em seu quadro de trabalhadores as equipes que atuavam no Pronto 
Atendimento (PA) dentro da Unidade Básica de Saúde - UBS São João. Uma vez que 
houve desativação do PA e início da UPA as equipes que já trabalhavam tinham 
vínculo, na sua totalidade, junto à Prefeitura de Mauá (estatutários). Para 
adequação do quadro de trabalhadores necessários, houveram novas contratações 
via Fundação do ABC (celetistas). Já a UPA Magini-Centro teve seu início de 
atividade sem desativação de um Pronto Atendimento, assim suas equipes foram 
compostas por novos trabalhadores que, em sua maioria, foram contratados via 
Fundação do ABC (celetistas); 
 

2. A UPA Jardim Zaíra apresentou histórico de início semelhante ao da UPA Barão de 
Mauá com a diferença de que o PA existente, na época, ficava junto à Unidade 
Básica de Saúde - UBS Zaíra II. No caso da UPA Vila Assis esta teve o histórico 
semelhante ao da UPA Magini-Centro, ou seja, foi uma unidade nova que não teve 
incorporação em seu quadro de trabalhadores de outro PA. Assim, para adequação 
do quadro necessário foi realizada contratação, em sua maioria, via Fundação do 
ABC (celetistas)”. 

 



 

 

Ainda nos trabalhos de campo, ao ser questionado se o atual contrato de terceirização, em 
comparação com as projeções iniciais, havia resultado em redução de custos, melhoria do 
processo de atendimento e maior disciplina operacional dos funcionários, por meio do 
mesmo expediente supracitado, ou seja, Comunicação Interna s/n, de 24/09/2014, da 
Secretaria Municipal de Saúde de Mauá/SP, o gestor assim se pronunciou: 

“O serviço de saúde municipalizado, contraiu para os municípios enorme 
responsabilidade e, acima de tudo, presteza, eis que se de um lado a população 
clama por um atendimento digno e eficaz, e por outro os gestores públicos vêm-se às 
voltas para atender a enorme demanda junto a escassa linha de frente, formada por 
médicos e outros profissionais da área da saúde. Para o exercício da atividade 
pública a Constituição Federal estabelece, como regra geral para ingresso, o 
concurso público, excetuado apenas os casos de livre exoneração, para cargos de 
direção ou assessoramento. Isto porque assim preceitua o artigo 37 da Constituição 
Federal: 

  Art. 37   

  (...)  

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia 
em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a 
natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, 
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre 
nomeação e exoneração; (Redação dada ao inciso pela Emenda 
Constitucional nº 19/98) 

O artigo em epígrafe, para o gestor público, transparece, à primeira vista, como um 
óbice à contratação de empresas interessadas a oferecer serviços, principalmente na 
área de saúde, para entes interessados. Isso porque de início poder-se ia estabelecer 
que as Secretarias de Saúde poderiam realizar Concurso Público para ingresso nas 
suas carreiras e, assim, formar seu quadro próprio de profissionais. Ocorre que esta 
alternativa tornar-se-ia inviável face a dois requisitos inerentes a legislação vigente: 

  4.1. A impossibilidade do incremento do quadro de pessoal face a 
nova lei de Responsabilidade Fiscal.  

  4.2. A baixa remuneração hoje paga pelos cofres públicos que 
desestimula o exercício da função destes profissionais ante a inexistência, em grande 
parte dos municípios de um atrativo “plano de carreira””. 

Por meio do Ofício nº 834/2014, de 31/10/2014, o Município de Mauá pronunciou-se 
formalmente, através do seu Corregedor Geral, no que se refere à ausência de indicadores de 
desempenho dos serviços prestados pela Fundação ABC – FUABC da seguinte forma: 

“Informamos que os indicadores e suas metas estão em revisão pela Secretaria de 
Saúde para o novo contrato de gestão, de acordo com as instruções do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, com a finalidade de qualificar tais indicadores e 
dar uma mensuração mais assertiva quanto aos resultados alcançados.” 



 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Ao ser questionado sobre alguns itens fundamentais para se avaliar o atual contrato de 
terceirização, tais como: redução de custos, melhoria do processo de atendimento e maior 
disciplina operacional dos funcionários, os gestores e o Corregedor Geral do Município não 
apresentaram indicadores quantitativos que pudessem comprovar esses fatos.  

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.6. Utilização do Instituto Contrato de Gestão em desacordo com a legislação. 
 
Fato 
 
Na forma como está estruturado, tomando-se por referência apenas a gestão da Urgência e 
Emergência, objeto de nossa avaliação, o Contrato de Gestão com a FUABC tornou-se, 
basicamente, um instrumento de contratação de mão de obra. Não obstante o fato de neste 
estar também previsto o fornecimento de serviços de apoio como limpeza e alimentação, o 
foco principal é o fornecimento de mão de obra, sobretudo de médicos e enfermeiros. 

Na UPA Vila Magini o quadro de pessoal é composto por 100 funcionários, sendo 64 
fornecidos pela FUABC e 36 servidores da prefeitura. O mais agravante porém, é que a 
gerência da unidade está a cargo de servidor da Prefeitura, o que provoca graves distorções, 
além de não cumprir normativo específico. 

A Lei Federal 9.637, de 15/05/98, bem como toda legislação que norteia a terceirização da 
área da Saúde por meio do instrumento Contrato de Gestão é bastante clara ao definir que o 
ente, Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, ao optar por esta decisão, deve apenas 
exercer a supervisão e acompanhamento da execução do contrato, notadamente por meio de 
indicadores claros e objetivos, bem como através da aferição do real cumprimento das metas 
pactuadas. Ao assumir a responsabilidade pela gerência da unidade e compartilhar a mão de 
obra, a Prefeitura não só está utilizando o Instrumento de forma irregular como pode 
futuramente ser responsabilizada solidariamente por eventuais descumprimentos de 
obrigações trabalhistas que não sejam cumpridas pela FUABC, uma vez que há clara 
subordinação dos funcionários da FUABC que ali exercem suas funções à gerência exercida 
pela Prefeitura. 

Também sobre este assunto o TCU já se posicionou claramente contrário à utilização do 
Contrato de Gestão como mero instrumento de contratação de mão de obra, como pode ser 
observado em análise da matéria nos Acórdãos já mencionados anteriormente: 

“Contrato de gestão não é meio de contratação de mão-de-obra para a Administração 
Pública, mas instrumento de formação de parceria para fomento e execução de serviço 
público afim com o objeto social da entidade privada parceira do Poder Público, 
qualificada como Organização Social. 

A propósito, não basta a mera disposição formal nas normas estatutárias da entidade de 
que seus objetivos sociais atendem aos requisitos previstos na lei, para estar apta a 



 

 

qualificar-se como Organização Social. Impõe-se que a dedicação às atividades sociais 
configure-se mediante a execução direta de projetos, programas e planos de ações 
correlatas, conforme disciplina o art. 3º, parágrafo único, da Lei 9.790/99. 

Nesse sentido, se mantiver o... a opção pela implementação do programa mediante a 
contratação de entidade idônea para tanto, as ações do Programa.....  deverão ser 
executadas diretamente pela entidade contratada, não se confundindo os serviços por ela 
prestados com a atuação do Poder Público. Àquela incumbe a implantação, a gestão e a 
execução do programa, mediante a alocação de mão-de-obra própria, a ela efetivamente 
vinculada, enquanto a este compete a supervisão, o controle e a avaliação do desempenho 
da entidade executora com base em metas contratuais previamente estabelecidas. 

Degenerado o contrato de gestão, celebrado entre.......e o.......em mero instrumento de 
contratação de pessoal por entidade interposta, deixou-se de observar o princípio 
constitucional do concurso público, insculpido do art. 37, inciso II, da Carta Magna”. 

Não obstante esta análise acima referir-se a um processo de terceirização do Programa 
Saúde da Família por outro ente da federação, o princípio é o mesmo para todas as demais 
áreas. Quer isolada ou em conjunto, como por exemplo, a gestão de um hospital como um 
todo. 

Além da Urgência e Emergência o Contrato 01/2013 assinado com a FUABC no montante 
de R$36.058.321,01 pressupõe também o apoio nas seguintes atividades: 

I-Apoio Gerencial   R$ 4.187.585,80 

II-Atenção Básica   R$13.295.217,72 

III-Urgência e Emergência R$13.279.891,42 

IV-Especializada  R$  4.819.637,71 

V-Vigilância em Saúde  R$     361.398,13 

VI-Farmácia Popular   R$     114.590,23 

Embora o escopo do trabalho da equipe tenha se limitado à Urgência e Emergência, todas as 
atividades estão sob o “guarda chuva” do mesmo contrato, razão pela qual se abordou, em 
alguns aspectos, o contrato como um todo. E assim como no caso da Urgência e 
Emergência, não foram encontrados no processo analisado elementos que deem sustentação 
aos montantes contratados, uma vez que não há planilhas detalhadas acerca dos preços que 
foram contratados, estudos que demonstrem quais elementos de custo versus quantidade de 
cada atividade a ser executadas para atingir os objetivos de cada segmento contratado, 
respaldo que também não é encontrado no Plano de Trabalho. 

Vale ressaltar que tanto no Plano de Trabalho como no contrato e seus anexos as metas e os 
objetivos são bastante genéricos, não permitindo, na leitura destes se identificar com clareza 
o que, de fato, foi contratado. 



 

 

Na forma como está elaborado, o contrato com a FUABC não obedece aos critérios 
definidos pela legislação para os contratos de gestão, configurando por si meio indevido para 
fugir das exigências da Lei 8666/93 nos processos de contratação, ferindo também a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, uma vez que distorce os gastos com pessoal. 
 
O artigo 17 da Lei Federal 9.637/98 determina que “a organização social fará publicar, no 
prazo máximo de 90 (noventa) dias contado da assinatura do contrato de gestão, 
regulamento próprio contendo os procedimentos que adotará para a contratação de obras e 
serviços, bem como para compras com emprego de recursos provenientes do Poder 
Público”. 
 
Por meio da Solicitação de Fiscalização – SF 201411316/06, a Prefeitura Municipal de 
Mauá foi questionada acerca dessa publicação, solicitando-se cópia da mesma; todavia, sem 
resposta. 
 
Por meio da mesma SF, a Prefeitura foi questionada acerca da classificação contábil dos 
gastos efetuados no âmbito do contrato de gestão, uma vez que dependendo de como tais 
gastos são classificados, esses podem gerar distorções que ferem a Lei de Responsabilidade 
Fiscal. Todavia, da mesma forma, não se obteve resposta. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 834/2014, de 31/10/2014, a Prefeitura apresentou as seguintes 
justificativas: 
 
“No Contrato de Gestão, a Administração deixa de atuar como principal executora dos 
serviços e concentra-se nas funções de planejamento, regulação, controle, avaliação e 
supervisão da implantação das políticas de saúde. 
O fato de a gerência da unidade estar a cargo de servidor do Município não significa que o 
Município está em dissonância com o preceituado no Contrato de Gestão. A Gerente tem, 
sim, a função de supervisionar e acompanhar os processos de trabalho realizados nas 
unidades de saúde podendo intervir, localmente, como representante direta do Poder 
Público. Portanto, em nenhum momento, pode-se dizer que o Município utiliza-se do 
Contrato de Gestão para contratação de mão-de-obra”. 
 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Gestão, segundo o dicionário Aurélio significa: “Ato de gerir; gerência, administração”. No 
momento em que a gerência da unidade ou do processo é feita pela Prefeitura o Contrato de 
Gestão deixa de existir. 
 
É evidente que a supervisão, em última instância, é da entidade contratante. Todavia, tal 
controle deve ser feito finalisticamente, através do acompanhamento das metas e objetivos 
propostos. No entanto o que se vê neste caso é uma atuação da Contratante diretamente no 
dia a dia das UPAs, atividade que, necessariamente, deveria ser feita pela Contratada, 
cabendo à Prefeitura repassar a esta os recursos financeiros e de infraestrutura necessários e 
pactuados. 
 
  
##/AnaliseControleInterno## 



 

 

2.2.7. Inadequação na determinação dos valores cobrados pelos serviços prestados 
pela Fundação ABC. 
 
Fato 
 
O contrato de gestão entre a Fundação ABC e a Prefeitura Municipal de Mauá define um 
valor a ser cobrado sobre as despesas de pessoal, conforme pode ser observado no quadro a 
seguir. 

Quadro 3 – Execução da Receita e Despesa e Aditamentos ao Contrato de Gestão nº 01/2013 

Meses 
1. Base de 

cálculo 
2. Tx. Adm. 
Contratual (2/1)*100 

3. Tx. Adm. 
Cobrada (3/1)*100 

abr/13 2.536.535,10 174.421,45 6,9% 126.826,75 5,0% 

mai/13 2.685.839,00 Não Informado N.C. 134.291,95 5,0% 

jun/13 2.685.839,00 Não Informado N.C. 134.291,95 5,0% 

jul/13 2.685.839,00 Não Informado N.C. 134.291,95 5,0% 

ago/13 2.685.839,00 Não Informado N.C. 134.291,95 5,0% 

set/13 2.685.839,00 Não Informado N.C. 75.000,00 2,8% 

out/13 2.685.839,00 Não Informado N.C. Não Informado N.C. 

nov/13 2.685.839,00 Não Informado N.C. 104.535,17 3,9% 

dez/13 2.685.839,00 Não Informado N.C. Não Informado N.C. 

jan/14 2.685.839,00 Não Informado N.C. 134.291,95 5,0% 

fev/14 2.685.839,00 Não Informado N.C. 134.291,95 5,0% 

mar/14 2.685.839,00 Não Informado N.C. 134.291,95 5,0% 

abr/14 2.834.687,63 134.985,13 4,8% 134.985,13 4,8% 

mai/14 2.877.600,45 126.983,16 4,4% 126.983,16 4,4% 

jun/14 2.877.600,45 126.983,16 4,4% 126.983,16 4,4% 

jul/14 2.970.405,12 133.719,66 4,5% 133.719,66 4,5% 

ago/14 2.970.405,12 133.719,66 4,5% 103.554,58 3,5% 

set/14 3.140.093,97 158.141,46 5,0% 158.141,46 5,0% 

Fonte: Relatórios de Execução da Receita e Despesa e Aditamentos ao Contrato de Gestão 
nº 01/2013 – Prefeitura Municipal de Mauá 



 

 

A cobrança desses valores pode ser caracterizada como taxa de administração, 
conforme definição dada pelo Tribunal de Contas da União no caso de convênios, conforme 
transcrito a seguir: 

“a remuneração supostamente devida à entidade conveniada pelo 
gerenciamento das atividades previstas no convênio, calculada na forma de 
um percentual sobre o total de recursos públicos repassado”. 

Não há previsão de cobrança de taxa de administração nos contratos de gestão. No caso 
específico de convênios, a cobrança da taxa de administração estaria configurando desvio de 
finalidade na aplicação do recurso público repassado à entidade privada não lucrativa, em 
razão do desrespeito ao artigo 116, §3º, II, da Lei nº 8.666/93, que reza: “o recurso público 
seria empregado para a remuneração da entidade conveniada, e não para a execução do 
objeto pactuado pelo convênio.” Aparentemente, para evitar o enquadramento como taxa de 
administração, a FUABC tem utilizado diversas nomenclaturas para a cobrança desses 
valores, tais como: 1) Despesa Administrativa para o mês de junho/2013; 2) Apoio Técnico 
Gestão para os meses de novembro/2013, janeiro/2014 e fevereiro/2014; 3) ND 26/14 e ND 
33/14 para os meses de abril/2014 e maio/2014; e 4) ND 40 – 14 para o mês de junho/2014.  
 
Apesar da inexistência de regulamentação específica, verifica-se como jurisprudência a 
opinião do Conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal Jorge Ulisses Jacoby 
Fernandes sobre o pagamento da taxa de administração em contratos de gestão celebrados 
com Organizações Sociais: 
 

“A ilegalidade das taxas de administração em contratos sustenta-se no 
argumento de que o preço pago deve ser justo, sendo que, se a remuneração 
é obtida por meio de um percentual calculado sobre uma base qualquer, não 
se pode ter certeza de que signifique um padrão aceitável. É, pois, uma 
projeção que não necessariamente reflete os custos incorridos. O 
estabelecimento dos preços nos contratos de gestão deve ser analisado à luz 
do inciso III do parágrafo único do artigo 26 da Lei Nº 8.666/93, que busca o 
preço justo da aquisição, aferido pela comparação com os preços praticados 
no mercado. Nesse sentido, se o valor pago pela Administração estiver 
condizente com os de mercado, nada obstante englobe eventual taxa de 
administração – que remunera os encargos operacionais da organização 
social, não percebo ilegalidade nessa composição de preços. Não é a 
denominação das parcelas componentes do preço que impõe sua ilegalidade, 
ou não, mas a discrepância do valor com os valores praticados pela 
administração.”  

 
Foi solicitado à Fundação ABC, por meio da Solicitação de Fiscalização nº 201411316/05-
Saúde, de 24/09/2014, e prazo de atendimento para o dia 25/09/2014, que informasse os 
procedimentos utilizados para calcular o rateio das despesas relativas ao Contrato de Gestão 
nº. 01/2013 da Fundação ABC com a Prefeitura Municipal de Mauá. 
   
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 834/2014, de 31/10/2014, foi anexada a resposta à Solicitação de 
Fiscalização nº 201411316/05-Saúde, onde o Superintendente Interino da Central de 
Convênios da Fundação ABC descreve, por meio do Ofício SUP.CC nº 370/2014, de 



 

 

27/10/2014, os procedimentos para o cálculo do rateio das despesas pela prestação dos 
serviços: 
 
“Mensalmente, após apuração do total de despesas da FUABC – Central de Convênios, 
utilizando critérios fixados à cada Filial, são os gastos apropriados de acordo com a 
proporcionalidade dos valores contratados. 
A partir das premissas estabelecidas, os gastos totais são distribuídos conforme os centros 
de custos componentes da FUABC – Central de Convênios, os quais são redistribuídos por 
natureza de gastos face às horas trabalhadas. 
Finamente são atribuídos por centros de custos e natureza dos gastos, o valor proporcional 
para cada filial. 
Os gastos que serviram de base para o rateio, foram devidamente contabilizados dentro de 
normas contábeis e legislação aplicada, de acordo com diretrizes e normas do Tribunal de 
Contas, demonstrados no diário e razão, os quais estão disponibilizados para as ocultas que 
se fizerem necessárias, inclusive documentação comprobatória respectiva.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A Fundação ABC utilizou-se de várias nomenclaturas para a cobrança dos serviços 
prestados junto à Prefeitura Municipal de Mauá. De qualquer forma, o mecanismo utilizado 
enquadra-se na definição de taxa de administração dada pelo Tribunal de Contas da União. 
A inadequação da sistemática de cobrança dos serviços prestados sustenta-se pelo fato de 
que não permite a certeza de que estejam sendo utilizados procedimentos e padrões 
aceitáveis. O princípio básico é que a cobrança do preço pago deve ser justa e condizente 
com os valores de mercado. Em razão da defasagem entre o prazo de atendimento 
(25/09/2014) e a data do efetivo atendimento da resposta da Solicitação de Fiscalização nº 
201411316/05-Saúde (27/10/2014), não houve tempo hábil para averiguação das afirmativas 
do gestor, dado que não se teve acesso aos dados contábeis. 
 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.8. Reajuste de Preços não obedecendo a Legislação. 
 
Fato 
 

Inicialmente o Contrato 01/2013 teve sua vigência estipulada em 5 (cinco) meses, sem que 
houvesse justificativa para o estabelecimento de prazo tão curto. Muito embora não haja 
impedimento legal para contratos inferiores a um ano, a Lei 8666/93 no seu artigo 57 
estabelece que “a duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos 
respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: 

II - a prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter sua 
duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e 
condições mais vantajosas para a Administração, limitada a 60 (sessenta) meses”. 

Em setembro de 2013, por meio do 1º. Termo Aditivo, o contrato em análise foi prorrogado 
por um período de 7 (sete) meses e o seu montante aditado em R$51.525.464,97, passando o 
desembolso mensal para R$7.360.780,07.  



 

 

A Cláusula Sexta (vigência) do contrato estabelece que “como o prazo de vigência inicial do 
presente contrato, fixa-se 5 (cinco) meses, a contar da data de sua assinatura, período sobre 
o qual o mesmo estará resguardado pelas respectivas rubricas orçamentárias definidas 
junto aos termos da Cláusula 7ª, parágrafo 2º, vindo a partir de então a tornar-se com 
periodicidade de renovação anual, até o alcance de seu prazo maior, limitado a 60 meses, 
pelos termos do artigo 57, inciso II da Lei 8666/93”. 

Como se pode notar, o termo aditivo conflita com a própria cláusula do contrato, a qual 
estabelece que a prorrogação dar-se-á por períodos de 12 (doze) meses. Além disso ao 
estabelecer que a partir do vencimento da primeira vigência irá “tornar-se com periodicidade 
de renovação anual, até o alcance do seu prazo maior, limitado a 60 meses” a Prefeitura está, 
na prática, estabelecendo que o contrato tenha prazo de vigência de 60 meses, o que é 
expressamente vedado pela Lei 8666/93. Faculta a Lei a possibilidade de que o contrato seja 
prorrogado por períodos de 12 meses até o máximo de 60 meses. Todavia tal condição não é 
automática. Há que ser solidamente fundamentada pelo gestor, mostrando as vantagens, 
sobretudo econômicas, de assim se proceder, ao invés de se promover um novo concurso. 

No primeiro período do contrato o desembolso mensal correspondia a R$7.211.664,20. 
Desta forma, comparando com os desembolsos pactuados para o novo período, pode-se 
notar que houve um reajuste de preços da ordem de 2,08%.  

 

Em 01/04/2014, ou seja, 1 (um) ano após a assinatura do contrato, foi assinado o 2º.Termo 
Aditivo, elevando o montante de desembolso mensal para R$8.798.346,39. Com isso nota-se 
que, apenas um ano após a assinatura do contrato, houve um reajuste da ordem de 12,04%, 
sem que houvesse justificativas para estes, o que fere frontalmente as Leis 8666/93 e 
9.192/2001. 

Como agravante, não há no contrato cláusula com previsão de reajustes que pelo menos 
estipulasse a forma como este se daria. Além do mais, a Lei 9.192/2001 em conjunto com a 
Lei 8.666/93 veda reajustes em períodos inferiores a um ano neste tipo de contrato. Diz nos 
seus artigos 1º e 2º: 

“Parágrafo único. São vedadas, sob pena de nulidade, quaisquer estipulações de (...) 

III – Correção monetária ou de reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que 
reflitam a variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados, ressalvado o disposto 
no artigo seguinte. 

Art. 2º. É admitida estipulação de correção monetária ou de reajuste por índices de preços 
gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos insumos 
utilizados nos contratos de prazo de duração igual ou superior a um ano. 

Parágrafo 1º. É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou correção 
monetária de periodicidade inferior a um ano. 

Parágrafo 2º. Em caso de revisão contratual, o termo inicial do período de correção 
monetária ou reajuste, ou de nova revisão, será a data em que a anterior revisão tiver 
ocorrido. 



 

 

Parágrafo 3º. Ressalvado o disposto no parágrafo 7º. Do art. 28 da Lei nº.9.069 de 29 de 
junho de 1995, e no parágrafo seguinte, são nulos de pleno direito quaisquer expedientes 
que, na apuração do índice de reajuste, produzam efeitos financeiros equivalentes aos de 
reajuste de periodicidade inferior à anual”. 

Em 18 de julho de 2014 foi assinado o 3º. Termo Aditivo o qual tinha por objetivo um 
acréscimo de 10,68% ao contrato, o que corresponde ao montante de R$8.635.275,90.  

Em memorando de 10/06/2014, a Secretária da Saúde justifica este aditamento sob o 
argumento de que os recursos destinar-se-ão fundamentalmente à reforma de diversas UBSs 
E UPAS. “... reformas contemplarão os princípios citados acima e a população contará 
com equipes de saúde da família, que irão ofertar e proporcionar a acessibilidade, 
qualidade e vínculo com a comunidade, vale ressaltar que tal reformas (sic) proporcionarão 
aos profissionais melhores condições na execução das tarefas diárias”. Esclarece ainda que 
os recursos visam notadamente ao: “apoio gerencial referente a obras e reformas nas 
unidades básicas de saúde, bem como serviços de limpeza nas unidades de pronto 
atendimento das unidades básicas, alimentação e nutrição hospitalar nas Upas e CAPs, 
projetos arquitetônicos para Centros de Atenção Psicossocial, prática de exercícios 
terapêuticos para promoção na saúde nas Unidades Básicas, urgência e emergência, 
serviços de imagem nas Unidades de Pronto Atendimento”. 

A forma como vem sendo aditado o contrato com a FUABC apresenta uma série de 
irregularidades, uma vez que fere vários preceitos da Lei 8.666/93. Além dos pontos já 
citados nesta e nas demais constatações, este 3º. Termo Aditivo afronta, dentre outros, o 
artigo 65 que diz nos seu preambulo que “os contratos regidos por esta Lei poderão ser 
alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

I-a quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação 
técnica aos seus objetivos”;  

II-d – parágrafo 1º. “O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 
25% do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou 
equipamento até o limite de 50% para seus acréscimos”. 

 Todavia, invocar este artigo para justificar o acréscimo mencionado carece de fundamento, 
uma vez que não há referência a quantitativos que estariam sendo aumentados. 

Assim como na elaboração do contrato em si, não há no processo qualquer estudo que 
esclareça e defina qual será exatamente o papel da FUABC. Se ir-se-á executar diretamente 
as obras, quais seriam, de fato, estas obras de reformas, projetos, planilhas de custos etc. 

Como agravante cita-se ainda o fato de que este aditivo foi assinado em 18/06/2014, porém, 
prevendo desembolsos desde Abril/2014, ou seja, retroativamente, sem qualquer 
justificativa, mas apenas para adequar o seu prazo ao contrato. Se houve aumento dos 
serviços prestados pela FUABC no período, estes teriam ocorrido sem a devida cobertura 
contratual. Se não houve, os pagamentos retroativos, então, significam um aumento 
disfarçado do desembolso pactuado. 



 

 

Não consta no Estatuto da FUABC, dentre as suas finalidades, qualquer referência na área 
de Construção Civil. Se o seu papel no processo de reforma das unidades de saúde do 
Município for o de contratação de gerenciamento das obras, fica caracterizada a fuga ao 
devido processo licitatório pela Prefeitura de Maúa, exigido pela Lei 8666/93. 
 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício 834/2014, de 31/10/2014, a Prefeitura apresentou as seguintes 
justificativas: 

“No tocante a este apontamento, informamos que o Contrato de Gestão firmado em 1° de 
abril de 2013 com vigência até 31 de agosto de 2013, vigência de 5 (cinco) meses, e o valor 
total para o Plano da Urgência e Emergência foi de R$ 13.279.891,45 (treze milhões, 
duzentos e setenta e nove mil, oitocentos e noventa e um reais e quarenta e cinco centavos). 
O 1º aditamento firmado em 10 de setembro de 2013 com vigência até 31 de março de 2014, 
vigência de 7 (sete) meses, informamos que os valores de desembolso mensal foram os 
mesmos, mas devemos considerar que foram três meses a mais, o que justifica o aumento no 
valor total do plano. 
O 2° aditamento firmado em 1° de abril de 2014 com vigência até 31 de janeiro de 2014, 
vigência de 10 (dez) meses, neste aditamento foram revistos os planos para que fossem 
readequados as necessidades do Município. 
O 3° aditamento firmado em 18 de julho de 2014 refere-se tão-somente aos serviços de 
imagem prestados nas Unidades de Pronto Atendimento do Município, destacamos que a 
vigência do referido termo iniciou-se a partir de julho de 2014”. 
 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Como demonstrado no “fato”, houve sim aumento nos preços cobrados, sem que houvesse 
qualquer estudo ou justificativa para as majorações constatadas. Além do mais, outra 
questão central, abordada pelo ponto que diz respeito à forma irregular como os aditamentos 
e alterações de preços foram praticados, não mereceu qualquer comentário/justificativa por 
parte da Prefeitura. 
 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.9. Utilização de distintos processos de controle de frequência dos funcionários 
entre as UPA. 
 
Fato 
 
Constatou-se que as UPA utilizam distintos processos de controle de frequência para os 
funcionários terceirizados e contratados pela Fundação ABC (FUABC). No caso da UPA 
Barão de Mauá, verifica-se que o gerente instalou aparelho de controle magnético de ponto, 
além dos controles dos enfermeiros. Nesta unidade, os funcionários contratados pela 
FUABC representam apenas 32,8% de um total de 116 colaboradores. No caso da UPA 
Magini, foi constatado que o controle é realizado pela assinatura da folha de presença, além 
dos controles dos enfermeiros. Nesta unidade, os contratos representam 64,0% de um total 



 

 

de 100 colaboradores. Nas vistorias efetuadas, não se detectaram problemas. Com referência 
às demais unidades, o Gestor confirmou, por meio de ofício datado de 24/09/2014, que as 
UPA Zaíra e Vila Assis apresentam situações semelhantes às das UPA acima mencionadas. 
Dessa forma, pode-se afirmar que os processos de controle de frequência dos funcionários, 
além de utilizarem mecanismos diversos, apresentam elevada dependência da atuação dos 
gerentes e enfermeiros para a sua efetiva e real medição. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Ainda nos trabalhos de campo, em Ofício datado de 24/09/2014, o Gestor respondeu às 
seguintes indagações: 

Nas visitas realizadas, constatamos que os controles de ponto dos funcionários, com 
destaque para o controle dos médicos, estão adequados. Contudo, esse processo 
permanece dependente da dedicação dos gerentes das unidades. No caso da UPA – 
Barão de Mauá, o gerente conseguiu que fosse instalado o relógio de ponto e, com 
isso, o seu controle tende a ser mais preciso. No caso da UPA Magini, o controle de 
ponto é realizado exclusivamente pela equipe de enfermeiros. Informar a situação 
das demais unidades e o que se planeja para essas unidades no curto e médio prazo. 

“Com referência ao controle na aferição de ponto dos funcionários, informamos que 
na UPA Zaira, o ponto é consignado através de crachá magnético e na UPA Vila 
Assis, através de folhas de frequência. Encontra-se, ainda em estudo, o “modus 
operandi” para essa aferição de modo que seja replicado em todas as nossas 
unidades de saúde”. 

Por meio do Ofício nº 834/2014, de 31/10/2014, o Município de Mauá pronunciou-se 
formalmente, através do seu Corregedor Geral, da seguinte forma: 

“Os processos de controle vigentes garantem lisura no controle de frequência dos 
trabalhadores, independentemente de ter vínculo empregatício com o Município de 
Mauá ou Fundação do ABC. No que tange ao processo de controle magnético de 
ponto para o novo Contrato de Gestão, este item estará contemplado por estar 
descrito como uma obrigatoriedade à Contratada.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Ambas as respostas, tanto dos Gestores, quanto do Corregedor do Município, reconhecem a 
necessidade do processo de controle magnético para controle de frequência dos 
colaboradores. Pelo número de funcionários da FUABC locados nas UPA Magini e Vila 
Assis, o controle na aferição de ponto, dada a ausência de equipamentos de monitoramento 
das entradas e saídas, fica totalmente dependente da iniciativa dos gerentes e enfermeiros 
dessas unidades. 
    
 
 
##/AnaliseControleInterno## 



 

 

2.2.10. Análise do contrato pelo TCE-SP. 
 
Fato 
 

Por meio do TC 21677/026/13 o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo-TCESP vem 
analisando o Contrato de Gestão 01/2013 assinado com a FUABC, já tendo apontado 
diversas irregularidades, como pode ser visto a seguir: 

1. Qualificação da Entidade como organização social: 

a. O artigo 6º. Do Estatuto da Fundação do ABC que trata da destinação do seu 
patrimônio em caso de dissolução ou extinção não atende ao disposto na alínea “i”, 
inciso I do artigo 2}.da Lei 4445/2009 que reque o patrimônio seja incorporado por 
outra organização social da mesma área de atuação qualificada no Município ou ao 
Patrimônio do Município; 

b. O artigo 15 do Estatuto da Fundação do ABC que impõe o presidente e o vice-
presidente do Conselho Curador ocupem os cargos de mesmo nome na Diretoria 
não atende ao disposto no artigo 3º. Da Lei Municipal 4445/2009; 

c. O artigo 20 do Estatuto da Fundação do ABC que trata das matérias que 
necessitam de 2/3 dos votos do Conselho Curador para sua aprovação não atendem 
o disposto no artigo 4º. Da Lei Municipal 4445/2009; 

d. Não foi encaminhado o parecer favorável quanto à conveniência e oportunidade 
de sua qualificação como organização social, em desacordo com o artigo 2º. Da Lei 
Municipal 4445/2009 e artigo 19 das Instruções nº.02/2008 do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo; 

     2.   Requisitos para elaboração e celebração do contrato de gestão: 

a. Não foi envidada publicação da minuta de contrato de gestão e convocação 
pública das organizações sociais, conforme previsto no artigo 5º. Da Lei Municipal 
4445/2009; 

b. Não foi enviada publicação da decisão do poder público para firmar o contrato de 
gestão, conforme previsto no artigo 5º. Da Lei Municipal 4445/2009 e artigo 19 das 
instruções 02/2008 do TCE-SP; 

c. Não foi enviada publicação do contrato de gestão na íntegra, consoante disposto 
nos artigos 6 º. Da Lei Municipal 4445/2009 e 19 das Instruções nº.02/2008 TCE-
SP. 

d. Não foi enviado o ato de aprovação do contrato de gestão pelo Conselho da 
Administração da Organização Social e pela Contratante, em consonância com o 
disposto nos artigos 6º. da Lei Municipal 4445/2009 e 19 das instruções nº.02/2008 
TCE-SP; 



 

 

e. O programa de trabalho proposto pela Organização Social não atende o disposto 
no artigo 7º. Da Lei Municipal 4445/2009, principalmente em relação ao 
estabelecimento de critérios objetivos de avaliação de desempenho, mediante 
indicadores de qualidade, produtividade e eficácia; 

f. Não há cláusula estipulando critérios e limites para a dispensa com remuneração 
e vantagens de qualquer natureza a serem percebidas pelos dirigentes e empregados 
da Organização Social no exercício de suas funções, contrariando o disposto no 
artigo 7º. Da Lei Municipal 4445/2009; 

g. Não foi enviada a publicação do ato de dispensa de licitação com base no artigo 
24 da Lei 8666/93e artigo 7º da Lei Municipal 4445/2009; 

    3.  Da Forma de Celebrar a contratação 

a. Ser a única entidade da região apta a colaborar com o Poder Público não é 
hipótese prevista no artigo 25 da Lei 8666/93 e exigir que a entidade se localize em 
determinada região é condição restritiva que é vedada no artigo 3º.da Lei de 
Licitações; 

b. A afirmação de que a Fundação ABC é a única entidade da região apta a 
colaborar com o Município não é verídica, já que existe a SPDM, entidade 
qualificada como Organização Social pelo Governo do Estado de São Paulo; 

c. A licitação é dispensável para celebração de contratos de gestão nos termos do 
artigo 24 da Lei 8666/93, por isso a legislação aplicada como fundamento para 
celebração do contrato de gestão não se mostra adequada; 

   4. Da demonstração de economicidade 

a. Não há no processo a demonstração cabal (demonstrativo e parecer técnico) de 
que a celebração do contrato de gestão representa vantagem econômica financeira 
para a Administração, em desconformidade com o disposto no artigo 19 das 
Instruções nº.02/2008; 

   5. Dos recursos humanos 

Em vários itens do Contrato de Gestão consta que a contratação será realizada em 
número solicitado pelo gestor e o local e horário serão determinados pela Secretaria 
de Saúde, evidenciando que a Fundação do ABC se tornou grande fornecedora de 
recursos humanos para a Secretaria de Saúde, sem qualquer ação de direção por 
parte da Fundação do ABC, o que constitui afronta ao artigo 37 da Constituição 
Federal. 

6. Do Atendimento às Instruções do Tribunal de Contas 

a. Não foi encaminhada a proposta orçamentária e programa de investimentos 
devidamente aprovados pelo Conselho de Administração da Organização Social, 
conforme previsto no artigo 19 das Instruções nº.02/2008 



 

 

b. Não foi enviada a última ata de eleição dos membros dos órgãos diretivos, 
consultivos e normativos da Organização Social, mas tão somente a ata de eleição 
de Presidente e Vice-Presidente, contrariando o disposto no artigo 19 das instruções 
nº.02/2008 

c. A cláusula 9ª.do Contrato de Gestão, que dispões sobre o tratamento de qualquer 
irregularidade ou legalidade praticada pela Organização Social contraria o 
disposto no artigo 23 das instruções nº.02/2008. 

Os apontamentos do TCE-SP, em vários aspectos coincidem com as constatações pela 
equipe apresentadas. Não há, no entanto, no processo analisado qualquer evidência de que 
providências foram tomadas no sentido de sanar tais irregularidades.  
 
##/Fato## 

3. Conclusão 
 

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



 

 

Ordem de Serviço: 201411319 
Município/UF: Mauá/SP 
Órgão: MINISTERIO DAS CIDADES 
Instrumento de Transferência: Contrato de Repasse - 766607 
Unidade Examinada: MAUA GABINETE DO PREFEITO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 428.478,28 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 22 a 30/09/2014 sobre a aplicação 
dos recursos do programa 0310 - Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano / 1D73 - 
Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano no município de Mauá/SP. 
 
A ação fiscalizada destina-se a Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano.   

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. Cumprimento do Cronograma de Execução 
 
Fato 
 
O objetivo desta ação de controle é verificar a compatibilidade do estágio de andamento do 
Contrato de Repasse nº 372907-10 com o cronograma físico-financeiro de execução previsto 
no plano de trabalho, identificando, para os casos de obras paralisadas, atrasadas ou com 
ritmo lento de execução, os fatores determinantes para tais condições. 



 

 

Este contrato de repasse refere-se a recursos oriundos do Ministério das Cidades à Prefeitura 
de Mauá, com a finalidade de realizar obras de pavimentação asfáltica, contenção de talude, 
drenagem, guias, sarjetas e sarjetões, em vias dos bairros Jardim Itapark e Jardim Flórida. 
Segundo a documentação analisada na Caixa Econômica Federal, esta obra encontra-se em 
sua 4ª medição, datada de 25/03/2014, estando 63% realizada. 
Contudo verificou-se, de acordo com o registro fotográfico nas vias que são objeto deste 
contrato de repasse, que o objeto foi totalmente realizado. A obra teve o seu termo de 
recebimento definitivo expedido em 28/06/2014. Constata-se, assim, que o cronograma 
financeiro encontra-se defasado em relação ao cronograma físico. 
 
  
##/Fato## 

2.2.2. O objeto realizado está de acordo com as especificações técnicas 
 
Fato 
 
O objetivo desta ação de controle é verificar se na execução da obra, referente ao Contrato 
de Repasse nº 0372907-10, as especificações técnicas definidas em projeto foram adotadas, 
bem como se foram seguidos os métodos executivos dos serviços definidos no caderno de 
encargos e em consonância com as normas técnicas. 
Em vistoria técnica, realizada na data de 23 de setembro de 2014, não foram identificadas 
falhas na execução do empreendimento quanto às especificações técnicas especificadas no 
projeto, especialmente em relação à largura de via, contenção à rua Luís Calsolari, sarjetas e 
bocas de lobo. 
 
Registro fotográfico: 
 
A – Rua Luis Calsolari – Jardim Flórida 
 

  
Foto 01 – Visão geral da rua Foto 02 – Detalhe boca de lobo 



 

 

  

Foto 03 – Visão geral da rua Foto 04 – Muro de contenção 

 
 
 
B – Viela Elias Bertulino dos Santos – Jardim Itapark 
 

  
Foto 05 – Visão geral da viela (trecho inicial) Foto 06 – Visão geral da viela (trecho final) 



 

 

 
 
 
C – Rua Caetano Aletto – Jardim Itapark 
 

  
Foto 07 – Visão geral da rua (trecho final) Foto 08 – Detalhe boca de lobo 

  

Foto 09 – Visão geral da rua (trecho aclive) Foto 10 – Visão geral da rua (trecho inicial) 

 
 
  
##/Fato## 

2.2.3. Não foram identificados indícios de superfaturamento 
 
Fato 
 
O objetivo desta ação de controle é verificar a existência de superfaturamento, calculá-lo e 
apurar o consequente prejuízo na obra custeada com recursos do Contrato de Repasse nº 
372907-10. 
Da análise da documentação referente a este contrato de repasse, tanto na CAIXA com na 
Prefeitura do Município de Mauá, e de vistoria técnica realizada no empreendimento, em 23 
de setembro de 2014, não foi identificado superfaturamento, uma vez que o contrato não 
apresenta aditivos quantitativos. 
 
  
 
 
##/Fato## 



 

 

2.2.4. Processo Licitatórios 
 
Fato 
 
A Prefeitura do Município de Mauá realizou, em abril de 2013, processo licitatório na 
modalidade Tomada de Preços (Tomada de Preços 01/13 – Processo Administrativo 
2804/13) com o objetivo de selecionar empresa para realizar serviços de pavimentação, 
objeto do contrato de repasse. 
O processo especificava três trechos de vias a sofrerem intervenção, a saber: 
A – Pavimentação asfáltica e serviços complementares na Rua Luis Calsolari – Jardim 
Flórida; 
B – Complementação de pavimentação asfáltica e serviços complementares na Viela Elias 
Bertulino dos Santos – Jardim Itapark; e 
C – Recapeamento Asfáltico na Rua Caetano Aletto – Jardim Itapark. 
 
Quatro empresas apresentaram propostas com os seguintes valores: 
 
Empresa CNPJ Trecho A Trecho B Trecho C Total Vencedor 
Ostevalle 
Pavimentações 

06.931.094/0001-07 255.833,21 47.158,77 111.530,60 414.522,58 Não 

Joterra 
Terraplanagem 

60.034.006/0001-01 246.857,67 45.489,33 107.570,40 399.917,40 Não 

Construtora Ferraz 10.924.727/0001-19 255.833,21 47.158,77 111.530,60 414.522,58 Não 
Cerqueira Torres 
Construções e 
Pavimentação 

00.827.459/0001-30 214.000,31 41.584,78 101.235,96 356.821,05 Sim 

 
A Empresa Cerqueira Torres Construções e Pavimentação foi declarada vencedora do 
certame. Nenhuma empresa interpôs recurso. 
 
  
##/Fato## 

2.2.5. Preços dos serviços contratados em conformidade com os valores de referência 
do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI. 
 
Fato 
 
Com o objetivo de verificar a existência de sobrepreço, foram analisados os preços dos 
serviços contratados para execução das obras do Contrato de Repasse n.º 0372.907-10/2011, 
cujo objeto é a execução de pavimentação asfáltica, contenção de talude, drenagem, 
colocação de guias e sarjetões em vias do Jardim Itapark e Jardim Flórida. 
 
Foram comparados os preços contratados, por amostragem, aos valores da mediana dos 
custos unitários de referência do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil – SINAPI, com uma amostra equivalente a 67,5% do valor total 
contratado, conforme planilhas a seguir: 
 
 

Planilha A - Pavimentação asfáltica  e serviços complementares na Rua Luis Calsolari - Jd. Florida 

Item Descrição do Serviço Unid. Qtde. 
Custo Unit. 
Contratado 

sem BDI (R$) 

Total 
Contratado 

(R$) 

Cód. 
SINAPI* 

Custo Unit. 
Referência 

(R$) 
Total (R$) 

3.1 
ESCORAMENTO DE VALAS COM 
PRANCHOES METALICOS - AREA 
CRAVADA 

M2 77,00 41,75 3.214,75 73877/001 42,44 3.267,88 



 

 

Planilha A - Pavimentação asfáltica  e serviços complementares na Rua Luis Calsolari - Jd. Florida 

Item Descrição do Serviço Unid. Qtde. 
Custo Unit. 
Contratado 

sem BDI (R$) 

Total 
Contratado 

(R$) 

Cód. 
SINAPI* 

Custo Unit. 
Referência 

(R$) 
Total (R$) 

3.8 

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 
(1/4) À 12,5MM(1/2) -
FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA 
DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. 

KG 1.584,00 3,97 6.288,48 74254/002 5,92 9.377,28 

3.9 
CONCRETO USINADO BOMBEADO 
FCK=15MPA, INCLUSIVE 
LANCAMENTO E ADENSAMENTO 

M3 15,84 300,86 4.765,62 74138/001 309,48 4.902,16 

4.1 

MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO 
PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 
12X15X30X100CM (FACE 
SUPERIORXFACE 
INFERIORXALTURAXCOMPRIMEN
TO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 
1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO E REATERRO. 

M 279,00 27,78 7.750,62 74223/001 33,69 9.399,51 

4.3 
BASE DE CONCRETO 
FCK=15,00MPA PARA GUIAS, 
SARJETAS OU SARJETÕES 

M3 1,00 283,99 283,99 SIURB/SP 
05-13-00 297,75 297,75 

4.4 
CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU 
SARJETÃO DE CONCRETO - FCK= 
20,0MPA 

M3 18,20 346,86 6.312,85 SIURB/SP 
05-19-01 361,06 6.571,29 

5.2 
TUBO CONCRETO ARMADO 
CLASSE PA-3 PB NBR-8890/2007 DN 
500MM PARA AGUAS PLUVIAIS 

M 16,00 95,44 1.527,04 26559/002 120,52 1.928,32 

5.5 

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE 
CONCRETO DIAMETRO = 500MM, 
SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM 
ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA 

M 16,00 24,82 397,12   - 

5.3 
TUBO CONCRETO ARMADO 
CLASSE PA-3 PB NBR-8890/2007 DN 
600MM PARA AGUAS PLUVIAIS 

M 72,00 95,24 6.857,28 26559/003 142,24 10.241,28 

5.6 

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE 
CONCRETO DIAMETRO = 600MM, 
SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM 
ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA 

M 72,00 23,81 1.714,32   - 

5.4 
TUBO CONCRETO ARMADO 
CLASSE PA-3 PB NBR-8890/2007 DN 
800MM PARA AGUAS PLUVIAIS 

M 49,00 146,83 7.194,67 26559/005 224,04 10.977,96 

5.7 

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE 
CONCRETO DIAMETRO = 800MM, 
SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM 
ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA 

M 49,00 47,62 2.333,38   - 

5.20 BOCA DE LOBO DUPLA UNID 6,00 1.269,84 7.619,04 SIURB/SP 
06-22-04 1.954,69 11.728,14 

5.17 POÇO DE VISITA TIPO 1 - 1,40 X 
1,40 X 1,40M UNID 3,00 1.587,30 4.761,90 SIURB/SP 

06-18-01 2.691,29 8.073,87 

5.18 POÇO DE VISITA TIPO 2 - 1,60 X 
1,60 X 1,60M UNID 1,00 2.222,22 2.222,22 SIURB/SP 

06-18-02 3.262,94 3.262,94 

7.3 EMBASAMENTO DE MATERIAL 
GRANULAR - RACHAO M3 90,51 70,95 6.421,68 73817/002 72,42 6.554,73 

7.4 BASE DE BICA CORRIDA M3 135,77 63,87 8.671,63 74164/004 71,40 9.693,98 

7.6 

FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE 
CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 
50/70,  EXCLUSIVE TRANSPORTE 

T 110,88 165,39 18.338,44 72965 170,21 18.872,88 

Total sem BDI ............................................................... 96.675,03 115.149,97 

 Total com BDI=26% .................................................... 121.810,54 145.088,96 

*Os valores do SINAPI utilizados  referem-se a data-base de abril/2013 e, em complemento, os valores de referência da SIURB/SP utilizados 
referem-se a julho/2013. 

 
 
 

Planilha B - Complementação de pavimentação asfáltica e serviços complementares na Viela Elias Bertulino 
dos Santos - Jd. Itapark 



 

 

Item Descrição do Serviço Unid. Qtde. 
Custo Unit. 
Contratado 

sem BDI (R$) 

Total 
Contratado 

(R$) 

Cód. 
SINAPI* 

Custo Unit. 
Referência 

(R$) 
Total (R$) 

1.4 

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE 
CONCRETO, SARJETA OU 
SARJETÃO, INCLUI CARGA EM 
CAMINHÃO 

M2 575,40 7,94 4.568,68 SIURB/SP 
05-03-00 12,50 7.192,50 

2.3 EMBASAMENTO DE MATERIAL 
GRANULAR - RACHAO M3 19,58 70,95 1.389,20 73817/2 72,42 1.417,98 

2.4 BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM 
BRITA CORRIDA M3 58,75 63,87 3.752,36 74164/004 71,40 4.194,75 

2.6 

FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE 
CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 
50/70,  EXCLUSIVE TRANSPORTE 

T 47,98 165,39 7.935,41 72965 170,21 8.166,68 

3.1 

MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO 
PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 
12X15X30X100CM (FACE 
SUPERIORXFACE 
INFERIORXALTURAXCOMPRIMEN
TO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 
1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO E REATERRO. 

M 191,00 27,78 5.305,98 74223/1 33,69 6.434,79 

3.4 LASTRO DE BRITA M3 6,70 69,83 467,86 74164/004 71,40 478,38 

4.4 
CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU 
SARJETÃO DE CONCRETO - FCK= 
20,0MPA 

M3 8,60 346,86 2.983,00 SIURB/SP 
05-19-01 361,06 3.105,12 

 Total sem BDI ............................................................... 26.402,49 30.990,20 

 Total com BDI=26% .................................................... 33.267,14 39.047,65 

*Os valores do SINAPI utilizados  referem-se a data-base de abril/2013 e, em complemento, os valores de referência da SIURB/SP utilizados 
referem-se a julho/2013. 

 
 
 

Planilha C - Recapeamento Asfáltico R. Caetano Aletto - Jd. Itapark 

Item Descrição do Serviço Unid. Qtde. 
Custo Unit. 
Contratado 

sem BDI (R$) 

Total 
Contratado 

(R$) 

Cód. 
SINAPI* 

Custo Unit. 
Referência 

(R$) 
Total (R$) 

1.4 

FRESAGEM DE PAVIMENTO 
ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 
3CM, EM VIAS ARTERIAIS, 
INCLUSIVE REMOÇÃO DO 
MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E 
VARRIÇÃO 

M2 3.004,08 3,17 9.522,93 SIURB/SP 
09-02-00 5,71 17.153,30 

2.1 

FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE 
CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 
50/70,  EXCLUSIVE TRANSPORTE 

T 294,40 165,39 48.690,82 72965 170,21 50.109,82 

3.3 

FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO 
PMSP 100, INCLUSIVE 
ENCOSTAMENTO DE TERRA - 
FCK=20,0MPA 

M2 193,00 25,40 4.902,20 SIURB/SP 
05-14-01 35,41 6.834,13 

3.4 
CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU 
SARJETÃO DE CONCRETO - FCK= 
20,0MPA 

M3 14,48 346,86 5.022,53 SIURB/SP 
05-19-01 361,06 5.228,15 

 Total sem BDI ............................................................... 68.138,48 79.325,40 

 Total com BDI=26% .................................................... 85.854,48 99.950,00 

*Os valores do SINAPI utilizados  referem-se a data-base de abril/2013 e, em complemento, os valores de referência da SIURB/SP utilizados 
referem-se a julho/2013. 

 
 
Da comparação dos preços contratados, verifica-se que todos os serviços das planilhas A, B 
e C possuem valores iguais ou inferiores aos valores de referência do SINAPI, não 
caracterizando a ocorrência de sobrepreço. 
 



 

 

  
##/Fato## 

3. Conclusão 
 

Com base nos exames realizados, conclui-se que a aplicação dos recursos federais 
recebidos está adequada ao objetivo do Contrato de Repasse.  



 

 

Ordem de Serviço: 201411330 
Município/UF: Mauá/SP 
Órgão: MINISTERIO DAS CIDADES 
Instrumento de Transferência: Contrato de Repasse - 624155 
Unidade Examinada: MAUA GABINETE DO PREFEITO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 2.069.044,41 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 22 a 30/09/2014 sobre a aplicação 
dos recursos do programa 9991 - Habitação de Interesse Social / 10SJ - Apoio à Provisão 
Habitacional de Interesse Social no município de Mauá/SP. 
 
A ação fiscalizada destina-se a O Conselho Gestor do Fundo Nacional de Habitação de 
Interesse Social CGFNHIS aprova diretrizes e critérios que orientam o processo de consulta 
e de repasse aos proponentes. O Ministério das Cidades publica Portaria com manual de 
instruções, contendo as diretrizes e procedimentos operacionais. Estados, Distrito Federal, e 
municípios ou entidades privadas sem fins lucrativos, Executores, encaminham pleito ao 
Ministério das Cidades - MCidades, na forma de consulta prévia. O Ministério enquadra e 
seleciona a proposta, autorizando a Caixa Econômica Federal - CEF a contratar a operação; 
descentraliza os créditos orçamentários para que a CEF emita nota de empenho, comunique 
o executor, receba e analise documentos técnicos, jurídicos e institucionais para 
formalização do contrato de repasse.O executor: i) no caso dos estados, Distrito Federal e 
municípios realiza processo licitatório, e no caso de entidades privadas sem fins lucrativos 
deverá observar os princípios da impessoalidade, moralidade e economicidade, realizando, 
no mínimo cotação prévia de preços no mercado antes da celebração do contrato, quando da 
aquisição de produtos e da contratação de serviços com os recursos transferidos; ii) inicia a 
execução do objeto, após autorização do MCidades. O MCidades libera, em parcelas, 
recursos financeiros para pagamento das etapas executadas, em conformidade com a 
medição atestada pela CEF e a prestação de contas apresentada pelo Executor.   

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. Cumprimento do Cronograma de Execução 
 
Fato 
 
O objetivo desta ação de controle é verificar a compatibilidade do estágio de andamento do 
Contrato de Repasse nº 0250513-70 com o cronograma físico-financeiro de execução 
previsto no plano de trabalho, identificando, para os casos de obras paralisadas, atrasadas ou 
com ritmo lento de execução, os fatores determinantes para tais condições. 
Este contrato de repasse refere-se a recursos oriundos do Ministério das Cidades para a 
Prefeitura de Mauá/SP, com a finalidade de realizar a construção de quarenta unidades 
habitacionais no bairro Jardim Oratório. Constitui-se de dois blocos de apartamentos com 
cinco andares, em uma área reurbanizada após a construção do Rodoanel. 
Segundo a documentação analisada na Caixa Econômica Federal, este empreendimento 
encontra-se em sua 29ª medição, realizada em 10/07/2014, tendo 100% dos valores liberados 
e pagos (valor total de R$ 2.079.814,13, sendo o repasse de R$ 1.089.947,00 e contrapartida 
de R$ 989.867,13). 
Constatou-se que o contrato teve ritmo lento de execução, com diversas prorrogações de 
prazos. O prazo inicialmente previsto para execução era de 11 meses, contudo o tempo 
decorrido para realização dos trabalhos foi de 48 meses. 
 
  
##/Fato## 

2.2.2. O objeto realizado está de acordo com as especificações técnicas. 
 
Fato 
 
O objetivo desta ação de controle é verificar se na execução da obra, referente ao Contrato 
de Repasse nº 0250513-70, as especificações técnicas definidas em projeto foram adotadas, 
bem como se foram seguidos os métodos executivos dos serviços definidos no caderno de 
encargos e em consonância com as normas técnicas. 
Em vistoria técnica, realizada na data de 23 de setembro de 2014, verificou-se que o objeto 
executado estava de acordo com as especificações técnicas, e o empreendimento já tinha 
sido entregue à população. Não foram identificadas falhas na execução. 
  
Registro fotográfico: 
 
 



 

 

  
Foto 01 – Visão Geral do empreendimento Foto 02 – Bloco 40 unidades habitacionais 

 
 

Foto 03 – Visão Posterior do Bloco Foto 04 – Detalhe compartimento de gás 

  

Foto 05 – Corredor interno e dispositivos contra 
incêndio 

Foto 06 – Reservatórios de água 

 
##/Fato## 



 

 

2.2.3. Não foram observados indícios de superfaturamento. 
 
Fato 
 
O objetivo desta ação de controle é verificar a existência de superfaturamento, calculá-lo e 
apurar o consequente prejuízo na obra custeada com recursos do Contrato de Repasse nº 
0250513-70. 
Da análise da documentação referente a este contrato de repasse, tanto na CAIXA com na 
Prefeitura do Município de Mauá, verificou-se que houve diversos aditivos quantitativos no 
contrato, contudo, não foi identificado superfaturamento, dado que os itens aditados foram 
aprovados pela CAIXA, e já apresentavam valores inferiores aos de referência da tabela 
SINAPI. 
 
  
##/Fato## 

2.2.4. Preços dos serviços contratados em conformidade com os valores de referência 
do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI. 
 
Fato 
 
Com o objetivo de verificar a existência de sobrepreço, foram analisados os preços dos 
serviços contratados para execução das obras do Termo de Compromisso n.º 0250.513-
70/2008, cujo objeto foi a construção de 40 unidades habitacionais verticais. 
 
Foram comparados os preços contratados, por amostragem, aos valores da mediana dos 
custos unitários de referência do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil – SINAPI, com uma amostra equivalente a 78,7% do valor total 
contratado, conforme tabela a seguir: 
 

Item Descrição do Serviço Unid. Qtde. 
Custo Unit. 
Contratado 

sem BDI (R$) 

Total 
Contratado 

(R$) 

Cód. 
SINAPI* 

Custo Unit. 
Referência 

(R$) 
Total (R$) 

02.02.07.01 

ALV ESTRUTURAL BL CONC 
15X20X40CM -4.5MPA, 
ARG.CIM/CAL/AREIA 1:5:11  
BALDRAME 

 m²   402,48 40,47 16.288,37 73998/003 41,68 16.775,37 

03.01.01.01 

ALV ESTRUTURAL BL CONC 
15X20X40CM -4.5MPA, 
ARG.CIM/CAL/AREIA 1:5:11  
VEDOS 

 m²   4.675,65 40,47 189.223,56 73998/003 41,68 194.881,09 

03.01.03.01 

VERGA, CONTRAVERGA, OU 
CINTA EM CONCRETO 
ARMADO FCK=20MPA, PREP. 
MECANICO, FORMA 
CANALETA (15X20X20), AÇO 
CA 60 5.0 (TAXA DE 
FERRAGEM = 45,13 KG/M3).  

 m³   151,04 962,17 145.326,16 74099/001 962,17 145.326,16 

02.01.01 
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO 
DE ESTACA PRE-MOLDADA - 
20 TONELADAS   

 m   1.800,00 77,00 138.600,00 74122/001 77,00 138.600,00 

04.01.01 

LAJE PRE-MOLD BETA 11 
P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL 
VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA 
NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM 
CONCRETO 15MPA 
ESCORAMENTO MATERIAL E 
MAO DE OBRA.  

 m²   2.226,01 50,67 112.791,93 74141/001 50,67 112.791,93 

17.02.07 
FIO ISOLADO PVC 750V 10 
MM2, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO   

 m   10.000,00 5,26 52.600,00 74172/001 5,26 52.600,00 



 

 

Item Descrição do Serviço Unid. Qtde. 
Custo Unit. 
Contratado 

sem BDI (R$) 

Total 
Contratado 

(R$) 

Cód. 
SINAPI* 

Custo Unit. 
Referência 

(R$) 
Total (R$) 

02.02.05.01  ARMACAO ACO CA-50/CA-60 
P/BALDRAME   kg 7.139,00 6,83 48.759,37 68624/003 6,86 48.973,54 

10.00.01.01 

PORTA MAD COMPENSADO 
LISO PARA PINTURA ESMALTE 
- COLOCADA (BATENTE OU 
PORTAL) E ALISAR (NAO 
INCLUI FECHADURA) 

 m²   262,92 176,35 46.365,94 73910/001 262,42 68.995,47 

09.02.02.02 
JANELA CORRER CHAPA 
DOBRADA 1 FL VIDRO 2 FLS 
VENEZIANA  CF-01 

 m²   172,80 226,41 39.123,65 73984/002 226,41 39.123,65 

13.02.01.01 
PINTURA PAREDES C/LATEX 
ACRILICO 2 DEMAOS+1DEMAO 
SELADOR, SEM EMASSAM.   

 m²   2.534,60 13,28 33.659,49 73954/002+
73751/001 13,28 33.659,49 

17.01.01.02 

 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 
ROSCAVEL 40MM (1 1/2"), 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 1" 

 m   2.000,00 15,98 31.960,00 55865 15,98 31.960,00 

17.02.10 
FIO ISOLADO PVC 750V 2,5 
MM2, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO   

 m   11.600,00 2,69 31.204,00 74117/001 2,69 31.204,00 

09.02.03.02 

PP.04 - PORTA EM FERRO 
PERFILADO, MEIO VIDRO COM 
SUBDIVISÕES - ABRIR, 1 
FOLHA PF-01/02 

m² 60,90 502,98 30.631,48 SIURB/SP 
08-01-04 505,37 30.777,03 

17.02.08  FORN/INSTAL. CABO COBRE 
ISOLADO 95 MM2    m   863,00 33,90 29.255,70 73960/016 33,90 29.255,70 

13.01.01.01 

FUNDO SELADOR ACRILICO 
AMBIENTES 
INTERNOS/EXTERNOS, UMA 
DEMAO  TETOS 

 m²   1.958,42 3,61 7.069,90 74233/001 3,61 7.069,90 

13.01.02.01 

FUNDO SELADOR ACRILICO 
AMBIENTES 
INTERNOS/EXTERNOS, UMA 
DEMAO  PAREDES INTERNAS 

 m²   5.514,73 3,61 19.908,18 74233/001 3,61 19.908,18 

06.01.02.01 

ASSENT AZULEJO BRANCO 
15X15CM C/ARG COLANTE 
INCLUI EMBOCO C/ ARG 
CAL/AREIA 1:4+130KG CIM 
E=2CM (JUNTA A PRUMO) 

 m²   571,38 39,99 22.849,49 5999 + 
68055 39,99 22.849,49 

17.02.09.01 
 FIO ISOLADO PVC 750V 1,5 
MM2, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO   

 m   9.600,00 2,28 21.888,00 64626 2,28 21.888,00 

05.02.01.01 

COBERTURA TELHA 
FIBROCIMENTO ONDULADA 
6MM, INCLUSIVE 
MADEIRAMENTO (APOIADA 
EM PAREDES S/TESOURAS) 
CUMEEIRA ARTICULADA  

 m²   353,04 56,33 19.886,74 23758/001 60,19 21.249,48 

07.01.03.02 

 REGULARIZACAO DE 
PISO/BASE EM ARGAMASSA 
TRACO 1:0,5:5 (CIMENTO, CAL 
E  AREIA), ESPESSURA 2,5CM, 
PREPARO MECANICO 

 m²   1.563,70 12,61 19.718,26 6051 12,61 19.718,26 

17.01.01.01  ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 
ROSCAVEL D = 3/4"    m   3.950,00 4,88 19.276,00 73613 4,88 19.276,00 

17.05.10.01 
PONTO INTERRUPTOR 
SIMPLES COM ELETRODUTO 
PVC 3/4" E CAIXA 4X2"   

unid 241,00 79,65 19.195,65 74062/001 79,65 19.195,65 

14.01.01 
PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS 
C/1 DEMAO ZARCAO 
P/ESQUADRIA FERRO   

 m²   943,77 19,41 18.318,58 6067 19,41 18.318,58 

18.01.13 CAIXA D'ÁGUA EM 
POLIETILIENO DE 10M3 unid 4,00 4.501,80 18.007,20 SIURB/SP 

10-02-15 3.327,90 13.311,60 

02.02.03.01 

 CONCRETO USINADO 
FCK=15MPA 
INCL.LANCAMENTO 
(ESTRUTURAS)   

 m³   79,00 223,00 17.617,00 74138/001 256,17 20.237,43 



 

 

Item Descrição do Serviço Unid. Qtde. 
Custo Unit. 
Contratado 

sem BDI (R$) 

Total 
Contratado 

(R$) 

Cód. 
SINAPI* 

Custo Unit. 
Referência 

(R$) 
Total (R$) 

17.07.01.01 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 
ROSCAVEL 25MM (1"), 
FORNECIMENTO E 
INSTALACAO   

 m 2.069,00 8,43 17.441,67 74252/001 8,43 17.441,67 

07.01.04.01 

 PISO CERAMICO ESMALTADO 
(LH POPULAR), INCL 
REGULARIZACAO DE BASE C/  
ARG CIM/CAL/AREIA SEM 
PENEIRAR 1:0,5:5 E=2,5CM E 
REJUNTAMENTO ÁREAS 
ÚMIDAS 

 m²   394,95 43,01 16.986,80 73946/001+
6051 43,01 16.986,80 

03.01.04.01  ARMACAO ACO CA-50/CA-60 
P/ESTRUTURA  kg 2.157,86 6,87 14.824,50 74254/002 6,87 14.824,50 

12.01.01 

VIDRO LISO INCOLOR 
E=4,0MM COLOCADO EM 
ESQUADRIAS 
FERRO/MADEIRA   

 m²   226,53 62,60 14.180,78 72117 62,60 14.180,78 

17.05.11.01 
PONTO TOMADA 2P UNIV 
10A/250V BAIXA/ELETRODUTO 
PVC 3/4" - 4X2"C/PLACA   

unid 321,00 39,67 12.734,07 73917/001 53,40 17.141,40 

 Total sem BDI ............................................................... 1.225.692,47 1.258.521,15 

 Total com BDI=23% .................................................... 1.507.601,74 1.547.981,01 

*Os valores do SINAPI utilizados  referem-se a data-base de março/2010 e, em complemento, os valores de referência da SIURB/SP utilizados 
referem-se a julho/2010. 

 
 
Da comparação dos preços contratados, verifica-se que todos os serviços possuem valores 
iguais ou inferiores aos valores de referência do SINAPI, não caracterizando a ocorrência de 
sobrepreço. 
 
  
##/Fato## 

2.2.5. Processo Licitatório 
 
Fato 
 
A Prefeitura do Município de Mauá realizou, em abril de 2010, processo licitatório na 
modalidade Concorrência, com o objetivo de selecionar empresa para a construção de 
quarenta unidades habitacionais. 
Após análise do processo, verificou-se que a prefeitura realizou um processo único, 
englobando o objeto de dois contratos de repasse. Este processo, além de contemplar as 
quarenta unidades habitacionais referentes ao Contrato de Repasse nº 0250513-70, abrangia 
também  a construção de 80 unidades habitacionais e urbanização do entorno, no mesmo 
local, integrantes do contrato nº 0251111-39. 
 
Duas empresas apresentaram propostas com os seguintes valores (globais): 
 

Empresa CNPJ Total Vencedor 
Villanova Engenharia e Desenvolvimento 
Ambiental 

04.373.329/0001-59 13.366.882,05 Não 

Construtora Mello de Azevedo S.A.  
 

17.154.899/0001-08 13.650.524,34 Sim 

 
A empresa Mello de Azevedo foi declarada vencedora do certame. Contudo, verificou-se 
que em 08/09/2010 a empresa assinou um termo de cessão de contrato com a empresa que 



 

 

ficou em segundo lugar, que se comprometeu a executar o objeto nas condições da licitante 
vencedora. Não foram identificadas irregularidades nessa cessão. 
 
  
##/Fato## 

3. Conclusão 
 

Com base nos exames realizados, conclui-se que a aplicação dos recursos federais 
recebidos está de acordo com o plano de trabalho aprovado. 
  
 



 

 

Ordem de Serviço: 201411328 
Município/UF: Mauá/SP 
Órgão: MINISTERIO DAS CIDADES 
Instrumento de Transferência: Contrato de Repasse - 790391 
Unidade Examinada: MAUA GABINETE DO PREFEITO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 535.980,00 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 22 a 30/09/2014 sobre a aplicação 
dos recursos do programa 2054 - PLANEJAMENTO URBANO / 1D73 - APOIO A 
POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO no município de 
Mauá/SP. 
 
A ação fiscalizada destina-se a Formulação e implementação, por meio de projetos 
demandados pelos entes federados e aportes de recursos, de ações de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos urbanos, drenagem urbana, saneamento 
integrado, elaboração de estudos, planos e projetos, pavimentação e calçamento de vias 
urbanas, transporte público, acessibilidade, regularização fundiária, acesso à moradia e 
urbanização, dentre outras caracterizadas como desenvolvimento urbano, visando a melhoria 
das condições sanitárias, de habitabilidade, mobilidade e acessibilidade urbanas.  

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

2.1 Parte 1 
 
Não houve situações a serem apresentadas nesta parte, cuja competência para a adoção de 
medidas preventivas e corretivas seja dos gestores federais. 

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

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

 

 



 

 

2.2.1. Cumprimento do cronograma de execução. 
 
Fato 
 
O objetivo desta ação de controle é verificar a compatibilidade do estágio de andamento do 
Contrato de Repasse CR.NR. 1008580-30 com o cronograma físico-financeiro de execução 
previsto no plano de trabalho, identificando, para os casos de obras paralisadas, atrasadas ou 
com ritmo lento de execução, os fatores determinantes para tais condições. 
Da análise dos documentos referente ao contrato de repasse supramencionado, tanto na 
CAIXA como na Prefeitura do Município de Mauá/SP, verificamos os seguintes 
documentos: 
- E-mail CAIXA (GIGOVSD11) para a Prefeitura do Município de Mauá/SP, de 23 de julho 
de 2014, Assunto: CE 1221/2014/GIGOVSD – CT 1008.580-30/2013 – pendências de 
engenharia para retirada de cláusula suspensiva, no qual o GIGOVSD solicita uma série de 
documentos à Prefeitura de Mauá com o intuito de dar continuidade à análise técnica de 
engenharia; e  
- OF. Nº 301/2014 – Gabinete/SO, da Prefeitura de Mauá para a CAIXA, de 06 de agosto de 
2014, o qual encaminha uma série de documentos à CAIXA visando a retirada de cláusula 
suspensiva. 
Portanto, este contrato de repasse ainda está na fase de análise de engenharia por parte da 
CAIXA para então liberar a Prefeitura de Mauá para realizar a licitação dessa obra. 
  
##/Fato## 

2.2.2. Preços dos serviços contratados em conformidade com os valores de referência 
do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI. 
 
Fato 
 
Com o objetivo de verificar a existência de sobrepreço, foram analisados os preços dos 
serviços constantes no orçamento do Contrato de Repasse n.º 1008.580-30/2013, já que 
ainda não houve a contratação do mesmo, cujo objeto são obras de infraestrutura urbana no 
Bairro Parque das Américas. 
 
Foram comparados os preços do orçamento, por amostragem, aos valores da mediana dos 
custos unitários de referência do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil – SINAPI, com uma amostra equivalente a 82,6% do valor total 
contratado, conforme tabela a seguir: 
 

Item Descrição do Serviço Unid. Qtde. 
Custo Unit. 
Contratado 

sem BDI (R$) 

Total 
Contratado 

(R$) 

Cód. 
SINAPI* 

Custo Unit. 
Referência 

(R$) 
Total (R$) 

2 GUIAS E SARJETAS 

- 

FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO 
PMSP 100, INCLUSIVE 
ENCOSTAMENTO DE TERRA - 
FCK=20,0MPA 

M 489,21 34,79 17.019,62 SIURB/SP 
05-14-01 34,79 17.019,62 

- 
CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU 
SARJETÃO DE CONCRETO - FCK= 
20,0MPA 

M 26,07 345,28 9.001,45 SIURB/SP 
05-19-02 345,28 9.001,45 

3 PAVIMENTAÇÃO 

- 

FRESAGEM DE PAVIMENTO 
ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 
5CM, EM VIAS EXPRESSAS, 
INCLUSIVE REMOÇÃO DO 
MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E 
VARRIÇÃO 

M2 4.892,10 6,14 30.037,49 SIURB/SP 
09-03-00 6,14 30.037,49 



 

 

Item Descrição do Serviço Unid. Qtde. 
Custo Unit. 
Contratado 

sem BDI (R$) 

Total 
Contratado 

(R$) 

Cód. 
SINAPI* 

Custo Unit. 
Referência 

(R$) 
Total (R$) 

- 

CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO A QUENTE COM CAP 
50/70, BINDER, INCLUSO 
USINAGEM E APLICACAO, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE 

T 110,31 145,63 16.064,45 72964 146,36 16.144,97 

- 

FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE 
CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 
50/70,  EXCLUSIVE TRANSPORTE 

T 1.796,84 171,68 308.481,49 72965 172,41 309.793,18 

 Total sem BDI ............................................................... 380.604,50 381.996,71 

 Total com BDI=25% .................................................... 475.755,63 477.495,89 

*Os valores do SINAPI utilizados  referem-se a data-base de novembro/2013 e, em complemento, os valores de referência da SIURB/SP utilizados 
referem-se a setembro/2013. 

 
 
Da comparação dos preços contratados, verifica-se que todos os serviços possuem valores 
iguais ou inferiores aos valores de referência do SINAPI, não caracterizando a ocorrência de 
sobrepreço. 
 
  
##/Fato## 

3. Conclusão 
 

Com base nos exames realizados, conclui-se que a aplicação dos recursos federais 
recebidos está devidamente adequada ao objetivo do Contrato de Repasse.  



 

 

Ordem de Serviço: 201411322 
Município/UF: Mauá/SP 
Órgão: MINISTERIO DAS CIDADES 
Instrumento de Transferência: Contrato de Repasse - 781825 
Unidade Examinada: MAUA GABINETE DO PREFEITO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 321.000,00 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 22 a 30/09/2014 sobre a aplicação 
dos recursos do programa 2054 - Planejamento Urbano / 1D73 - Apoio à Política Nacional 
de Desenvolvimento Urbano no município de Mauá/SP. 
 
A ação fiscalizada destina-se a Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano.  

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. Cumprimento do cronograma de execução.  
 
Fato 
 
O objetivo desta ação de controle é verificar a compatibilidade do estágio de andamento do 
Contrato de Repasse CR.NR. 1003107-62 com o cronograma físico-financeiro de execução 
previsto no plano de trabalho, identificando, para os casos de obras paralisadas, atrasadas ou 
com ritmo lento de execução, os fatores determinantes para tais condições. 



 

 

Da análise dos documentos referente ao contrato de repasse supramencionado, tanto na 
CAIXA como na Prefeitura do Município de Mauá/SP, verificamos os seguintes 
documentos: 
- Contrato Nº 30/2014 firmado entre o Município de Mauá e a empresa vencedora da 
licitação referente à obra do contrato de repasse em questão, de 22 de maio de 2014, no 
valor de R$ 310.566,07, com prazo de execução de 03 meses a partir da Ordem de Início dos 
Serviços; 
- Ordem de Início dos Serviços, em 27 de junho de 2014, encaminhada pela Secretaria de 
Obras do Município de Mauá à empresa contratada; 
- Boletim de Medição, de 31 de julho de 2014, referente à segunda medição no valor de R$ 
101.986,28, acumulando R$ 113.812,46 (1ª medição R$ 11.826,17); e 
- Relatório de Acompanhamento de Engenharia – RAE da CAIXA, de 08 de setembro de 
2014, o qual informa que os seguintes serviços foram glosados, na segunda medição: 
“1.1 - Placa de obra em chapa de aço galvanizado – R$ 1.584,95 (5 m2) – motivo: não 
execução; 

2 – Drenagem – R$ 79.100,65 (todos os serviços de drenagem medidos) – motivo: execução 
em desacordo com o projeto apresentado e aprovado  junto à CEF; e 

4.7 – Arrancamento e reassentamento de paralelepípedos sobre concreto Fck = 15,0 Mpa – 
R$ 2.546,76 (valor de reassentamento = 60%) – motivo não execução.” e 

- OF. Nº 389/2014 – Gabinete/SO do Município de Mauá, de 18 de setembro de 2014, no 
qual esta Secretaria de Obras assim se manifesta quanto à glosa da CAIXA: “A drenagem 
existente conforme projeto foi suprimida em aproximadamente 70 metros devido à 
problemas técnicos encontrados no local (rede de água e declividade insuficiente) para a 
execução do projeto apresentado”. 

Portanto a execução financeira, em 18 de setembro de 2014, está em 3,81% (R$ 11.826,46 
de R$ 310.566,07), e a liberação dos pagamentos por parte da CAIXA está aguardando novo 
projeto executivo, com as devidas alterações e justificativas, por parte da Prefeitura de 
Mauá. 

Execução física: Em 18 de setembro de 2014, fizemos uma vistoria técnica na obra, quando 
verificamos que este empreendimento estava em sua parte final, faltando apenas parte do 
reassentamento de paralelepípedos da “VIELA PEDESTRES”, e portanto a execução física 
já ultrapassou os 96 %, com previsão de entrega da obra dentro do prazo (27 de setembro de 
2014). 
  
##/Fato## 

2.2.2. Não foram identificadas alterações nas especificações técnicas que 
comprometeram o empreendimento. 
 
Fato 
 
O objetivo desta ação de controle é verificar se na execução da obra, referente ao Contrato 
de Repasse CR.NR. 1003107-62, foram adotadas as especificações técnicas definidas em 
projeto, bem como se foram seguidos os métodos executivos dos serviços definidos no 
caderno de encargos e em consonância com as normas técnicas. 
Em vistoria técnica, realizada na data de 18 de setembro de 2014, não foram identificadas 
falhas na execução do empreendimento quanto às especificações técnicas detalhadas no 



 

 

projeto, exceto quanto à drenagem prevista para a rua Waldemar Delboni que segundo 
informou a Secretaria de Obras do Município de Mauá: “A drenagem existente conforme 
projeto foi suprimida em aproximadamente 70 metros devido a problemas técnicos 
encontrados no local (rede de água e declividade insuficiente) para a execução do projeto 
apresentado.”  
  
##/Fato## 

2.2.3. Não foram observados indícios de superfaturamento. 
 
Fato 
 
O objetivo desta ação de controle é verificar a existência de superfaturamento, calculá-lo e 
apurar o consequente prejuízo na obra custeada com recursos do Contrato de Repasse 
CR.NR.1003107-62. 
Da análise da documentação referente a este contrato de repasse, tanto na CAIXA como na 
Prefeitura do Município de Mauá, e de vistoria técnica realizada no empreendimento, em 18 
de setembro de 2014, não foi identificado superfaturamento. 
  
##/Fato## 

2.2.4. Preços dos serviços contratados em conformidade com os valores de referência 
do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI. 
 
Fato 
 
Com o objetivo de verificar a existência de sobrepreço, foram analisados os preços dos 
serviços contratados para execução das obras do Contrato de Repasse n.º 1003.107-62/2012, 
que tem como objeto obras de infraestrutura urbana para pavimentação e drenagem em ruas 
do Parque Capuava. 
 
Foram comparados os preços contratados, descontado o percentual de BDI de 25%, por 
amostragem, aos valores da mediana dos custos unitários de referência do Sistema Nacional 
de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, com uma amostra 
equivalente a 79,0% do valor total contratado, conforme tabela a seguir: 
 

Item Descrição do Serviço Unid. Qtde. 
Custo Unit. 
Contratado 

sem BDI (R$) 

Total 
Contratado 

(R$) 

Cód. 
SINAPI* 

Custo Unit. 
Referência 

(R$) 
Total (R$) 

2 DRENAGEM 

- LASTRO DE BRITA m3 88,98 69,50 6.183,75 74164/004 73,15 6.508,89 

- TUBO CONCRETO ARMADO 
CLASSE PA-2 PB NBR-8890/2007 DN 
500MM PARA AGUAS PLUVIAIS 

m 34,20 79,42 2.716,03 

26559/002 122,23 4.180,27 
- 

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE 
CONCRETO DIAMETRO = 500MM, 
SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM 
ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA 

m 34,20 26,67 912,18 

- TUBO CONCRETO ARMADO 
CLASSE PA-2 PB NBR-8890/2007 DN 
600MM PARA AGUAS PLUVIAIS 

m 249,90 98,42 24.596,16 

26559/003 144,27 36.053,07 
- 

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE 
CONCRETO DIAMETRO = 600MM, 
SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM 
ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA 

m 249,90 31,19 7.794,88 

- 
 REATERRO E COMPACTACAO 
MECANICO DE VALA COM 
COMPACTADOR MANUAL TIPO 
SOQUETE VIBRATORIO 

M3 900,66 19,72 17.761,02 74015/001 18,80 16.932,41 



 

 

Item Descrição do Serviço Unid. Qtde. 
Custo Unit. 
Contratado 

sem BDI (R$) 

Total 
Contratado 

(R$) 

Cód. 
SINAPI* 

Custo Unit. 
Referência 

(R$) 
Total (R$) 

- 
POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 
1,60X1,60X1,70M COLETOR 
D=1,10M PAREDE E=15CM BASE 
CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG 
CIM/AREIA 1:4 

UNID 6,00 2.502,96 15.017,76 74124/007 2.739,33 16.435,98 

- 
BOCA DE LOBO DUPLA UNID 7,00 1.440,00 10.080,00 SIURB/SP 

06-22-04 1.910,39 13.372,73 

3 GUIAS E SARJETAS 

- 

FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO 
PMSP 100, INCLUSIVE 
ENCOSTAMENTO DE TERRA - 
FCK=20,0MPA 

M 611,84 33,06 20.224,98 SIURB/SP 
05-14-01 34,79 21.285,91 

- 
CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU 
SARJETÃO DE CONCRETO - FCK= 
20,0MPA 

M 30,28 328,02 9.932,32 SIURB/SP 
05-19-02 345,28 10.455,08 

- LASTRO DE BRITA m3 21,96 69,50 1.526,13 74164/004 71,99 1.580,90 

4 PAVIMENTAÇÃO 

- 
BASE PARA PAVIMENTACAO COM 
BRITA GRADUADA, INCLUSIVE 
COMPACTACAO 

M3 51,11 83,24 4.254,40 73710 86,23 4.407,22 

- 

ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, 
INCLUI ESCAVAÇÃO, 
COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E 
PREPARO DO SUB-LEITO 

M2 1.061,32 8,92 9.466,97 SIURB/SP 
05-11-00 9,39 9.965,79 

- 

FRESAGEM DE PAVIMENTO 
ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 
5CM, EM VIAS EXPRESSAS, 
INCLUSIVE REMOÇÃO DO 
MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E 
VARRIÇÃO 

M2 304,66 5,84 1.779,21 SIURB/SP 
09-03-00 6,14 1.870,61 

- 

ARRANCAMENTO E 
REASSENTAMENTO DE 
PARALELEPÍPEDOS SOBRE 
CONCRETO FCK=15,0MPA (IE-23) 

M2 259,31 39,45 10.229,26 SIURB/SP 
05-34-00 41,77 10.831,38 

- 

CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO A QUENTE COM CAP 
50/70, BINDER, INCLUSO 
USINAGEM E APLICACAO, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE 

T 110,31 138,62 15.290,73 72964 140,20 15.465,46 

- PINTURA DE LIGACAO COM 
EMULSAO RR-2C M2 3.031,31 1,09 3.298,07 72943 1,07 3.243,50 

- 

FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE 
CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 
50/70,  EXCLUSIVE TRANSPORTE 

T 202,76 162,67 32.983,37 72965 164,30 33.313,47 

 Total sem BDI ............................................................... 194.047,22 205.902,67 

 Total com BDI=25% .................................................... 242.559,03 257.378,34 

*Os valores do SINAPI utilizados  referem-se a data-base de setembro/2013 e, em complemento, os valores de referência da SIURB/SP utilizados 
referem-se a julho/2013. 

 
 
Da comparação dos preços contratados, verifica-se que o valor global contratado apresentou-
se 5,8% inferior ao valor total de referência do SINAPI, não caracterizando a ocorrência de 
sobrepreço. 
 
  
##/Fato## 

3. Conclusão 
 

Com base nos exames realizados, conclui-se que a aplicação dos recursos federais 
recebidos está devidamente adequada ao objetivo do Contrato de Repasse.  



 

 

Ordem de Serviço: 201411333 
Município/UF: Mauá/SP 
Órgão: MINISTERIO DAS CIDADES 
Instrumento de Transferência: Contrato de Repasse - 658772 
Unidade Examinada: MAUA GABINETE DO PREFEITO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 53.748.478,26 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 15/09/2014 a 24/09/2014 sobre a 
aplicação dos recursos do programa 1128 - Urbanização, Regularização Fundiária e 
Integração de Assentamentos Precários / 10S6 - Apoio à Melhoria das Condições de 
Habitabilidade de Assentamentos Precários no município de Mauá/SP. 
 
A ação fiscalizada destina-se a Transferência de recursos do Orçamento da União para 
apoiar o poder público na implantação/aprimoramento dos padrões de habitabilidade e de 
qualidade de vida das famílias de baixa renda, que vivem em assentamentos precários em 
localidades urbanas e rurais. A urbanização de assentamentos precários pode compreender: 
obras e serviços de melhoria e produção habitacional, saneamento básico, infraestrutura e 
recuperação ambiental; construção de equipamentos comunitários; implantação e 
parcelamento de glebas; desenvolvimento de trabalho social e comunitário. 

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

2.1 Parte 1 
 
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. Análise do CT 0302571-98/2009. 
 
Fato 
 
Procedemos à fiscalização do Termo de Compromisso (TC) 0302571-98/2009, assinado 
entre o município de Mauá e a Caixa Econômica Federal, que trata da Urbanização, 
Regularização e Integração de Assentamentos Precários no bairro Jardim Oratório, 
vinculado ao PAC – Programa de Aceleração do Crescimento. 

Foi elaborado Plano de Trabalho, pela prefeitura de Mauá, em 15 de dezembro de 2009, 
tendo por objeto a urbanização dessa área (Jardim Oratório), determinando que a quantidade 



 

 

de famílias beneficiadas seria de 3.802 e o valor de investimento R$ 53.748.478,00, dos 
quais R$ 49.448.600,00 provenientes da União por meio de Termo de Compromisso e R$ 
4.299.878,00, a título de contrapartida do município. O prazo de execução estabelecido era 
de 24 meses, a partir da assinatura do Termo de Compromisso. 

O Termo de Compromisso 0302571-98/2009 foi assinado entre a União/Ministério das 
Cidades/Caixa Econômica Federal e o município de Mauá em 31 de dezembro de 2009, com 
a seguinte cláusula suspensiva: “Apresentação da documentação técnica e jurídica da área de 
intervenção”. 

Em 10/03/2010, a CAIXA, por meio da Carta-Reversal  nº 39/2010 – SR ABC/SP, 
estabeleceu o prazo de 03/07/2010 para atendimento da condição suspensiva, conforme 
diretriz do Ministério das Cidades. Por meio de nova Carta-Reversal, nº 225/2010 – SR de 
02/07/2010, a CAIXA estabelece novo prazo para atendimento da condição suspensiva, 
dessa vez, até 12/11/2010, também conforme diretrizes do Ministério das Cidades. 

As obras deste projeto foram inicialmente divididas para execução em 3 etapas: 
Etapa 1: Construção do CRAS e do CASE 
Etapa 2: Construção de 500 moradias  
Etapa 3: Construção de 76 moradias e obras de urbanização 

Em 12/11/2010 foram atendidas as cláusulas suspensivas que impediam a execução da 
primeira etapa, e foi emitido Laudo de Análise Técnica de Engenharia – OGU, para 
execução da mesma em seis meses, prevendo a liberação de R$ 1.119.936,18 dos recursos 
provenientes da União. 

O município de Mauá efetuou Tomada de Preços para contratação da empresa que realizaria 
a construção do CRAS/CASE e, em 08 de abril de 2011, adjudicou o objeto do certame a 
“Erbauen Construtora e Incorporadora Ltda.”, pelo valor de proposta de R$ 1.061.395,11. 

Em 06 de junho de 2011, a CAIXA emitiu a Síntese do Projeto Aprovado (SPA) para as 3 
etapas deste Termo de Compromisso, o que significa que as condições suspensivas foram 
atendidas na sua totalidade, para todas as etapas. O Ministério das Cidades aprovou e 
homologou a SPA em 21/06/2011. O valor global desta obra passou para R$ 54.121.928,28, 
com R$ 373.450,02 de contrapartida adicional pelo município de Mauá, e os demais 
desembolsos estabelecidos inicialmente, mantidos. A execução era prevista para ocorrer em 
30 meses. 

Em 02/08/2011, o município de Mauá emitiu novo plano de trabalho para execução da 
urbanização do Jardim Oratório, estabelecendo 33 meses para execução das três etapas, 
beneficiando 5000 famílias e com investimento total de R$ 56.923.769,70, sendo R$ 
49.448.600,00 provenientes da União por meio de contrato de repasse, R$ 4.299.878,26, a 
título de contrapartida do município e, R$ 3.175.291,44, a título de contrapartida adicional 
do município, para serviços técnicos profissionais de Trabalhos Sociais e assessoria para 
elaboração de Regularização Fundiária, o que foi posteriormente licitado e contratado junto 



 

 

à empresa IEME Brasil Engenharia Consultiva Ltda, pelo valor proposto de R$ 
3.163.314,16, em 26/09/2011 (data de assinatura do contrato) para execução em 30 meses. 

Em 21/10/2011, a CAIXA emitiu o documento Verificação de Resultado de Processo 
Licitatório, para a Tomada de Preços realizada pelo município de Mauá que resultou na 
adjudicação à empresa Erbauen, pelo valor de R$ 1.061.395,11, o que autoriza o início da 
obra da 1ª etapa, cujo objeto era a construção do CRAS/CASE. 

Em 16/12/2011, foi assinado Termo aditivo ao TC 0302571-98/2009, prorrogando sua 
vigência que era até 31/12/2011, para até 28/02/2012. Em 28/02/2012, foi assinado novo 
Termo Aditivo, prorrogando a vigência até 31/12/2013. 

Em 11/06/2012, é aprovada a última medição da etapa 1, no valor acumulado de R$ 
1.061.395,11, marcando a conclusão das obras do CRAS e do CASE, 8 meses após o seu 
início. 

A 2ª etapa, inicialmente prevista para ser de construção de 500 moradias, por meio deste 
contrato foi alterada. Em 03/04/2013 foi emitido o Ofício nº 309/13-A-1 pela Prefeitura de 
Mauá, solicitando a exclusão das 500 moradias deste TC 0302571-98/2009 e sua 
transferência para o Programa Minha Casa Minha Vida. Tal pedido foi deferido pelo 
Ministério das Cidades e, o que era inicialmente a 3ª etapa do TC 0302571-98/2009, passou 
a ser sua segunda etapa, construção de 76 moradias e obras de infraestrutura de urbanização. 
Esta etapa, embora tenha passado a ser a 2ª etapa, continuou a ser denominada de etapa 3. 
Seu objeto foi licitado pela Prefeitura de Mauá e adjudicado à empresa Paulista Obras e 
Pavimentação Ltda., pelo valor proposto de R$ 25.996.074,23, cujo Contrato nº 104/2013 
foi assinado entre as partes em 11/10/2013, com vigência de 36 meses, prazo de execução de 
24 meses e o seguinte objeto a ser executado: serviços preliminares, terraplanagem, 
construção de 76 unidades habitacionais, pavimentação e reurbanização viária, ligações 
domiciliares de energia elétrica e esgoto, iluminação pública, drenagem, proteção, contenção 
e estabilização do solo e recuperação ambiental, urbanização e paisagismo. As obras de 
urbanização foram iniciadas em 14 de outubro de 2013, mas a construção das 76 moradias 
ainda está totalmente pendente, pois a Prefeitura alega que a área a elas destinadas, tem sido 
sucessivamente objeto de ocupação e por este motivo, seu início foi postergado várias vezes. 

Em 16/06/2014, o município de Mauá emitiu novo Plano de Trabalho, mantendo o valor 
fornecido pela União/Ministério das Cidades/CAIXA de R$ 49.448.600,00 e abrangendo as 
etapas na nova configuração proposta. Em 29/11/2013 é assinado novo Termo Aditivo 
prorrogando a vigência para 31/12/2014. 

Quando da fiscalização de campo realizada por esta equipe, depois dos vários Termos 
Aditivos assinados e alterações de Plano de Trabalho efetuadas, a situação encontrada é a 
seguinte: 

Etapa 1: Construção do CRAS/CASE: iniciada em 21/10/2011 e concluída em 11/06/2012; 

Etapa 2: Construção de 500 moradias: transferida deste TC 0302571-98/2009 para o 
Programa Minha Casa Minha Vida; 



 

 

Etapa 3: Construção de 76 moradias e obras de urbanização: iniciada em 14/10/2013 e 
efetuadas 7 medições, sendo o último RAE datado de 27/08/2014 e correspondente valor 
acumulado de execução de R$ 5.007.078,45, que corresponde a 19,26% do total previsto 
para execução da etapa. Cabe lembrar que, nas condições atuais, o TC 0302571-98/2009 está 
com vigência até 31/12/2014 e este RAE prevê o término de execução da etapa 3 até 
04/10/2015. Também vale ressaltar que a construção das 76 moradias ainda não começou; e 

Etapa 4: Obras de urbanização ainda não propostas nas etapas anteriores: não foi ainda 
efetuada uma proposta detalhada para esta etapa, que visa utilizar o saldo de recursos 
remanescente da transferência da etapa 2 para o Programa Minha Casa Minha Vida, valor 
este de mais de R$ 23 milhões. 

Considerando a velocidade de execução da obra e os problemas aqui elencados, depreende-
se que a Prefeitura de Mauá não entregará a totalidade das obras até o atual término da 
vigência do TC 0302571-98/2009, ou seja até 31/12/2014. Também não há ainda nem 
previsão de início das obras da etapa 4.  
 
##/Fato## 

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

3. Conclusão 
 

Com base nos exames realizados, conclui-se que a execução do Plano de Trabalho 
inicialmente previsto está ocorrendo com alterações que vem sendo realizadas dentro do 
que determina a legislação e dilação dos  prazos inicialmente estabelecidos. 



 

 

Ordem de Serviço: 201411318 
Município/UF: Mauá/SP 
Órgão: MINISTERIO DAS CIDADES 
Instrumento de Transferência: Contrato de Repasse - 668645 
Unidade Examinada: MAUA GABINETE DO PREFEITO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 22.504.859,94 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 15/09/2014 a 24/09/2014  sobre a 
aplicação dos recursos do programa 1128 - Urbanização, Regularização Fundiária e 
Integração de Assentamentos Precários / 8865 - Apoio à Prevenção e Erradicação de 
Riscos Ambientais e Sociais no município de Mauá/SP. 
 
A ação fiscalizada destina-se ao Apoio à Prevenção e Erradicação de Riscos Ambientais e 
Sociais. 

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. Descumprimento do cronograma de execução. 
 
Fato 
 
Procedemos à fiscalização do Contrato de Repasse nº 0351553-
01/2011/MCIDADES/CAIXA, assinado em 31/10/2011, que trata de Obras de Contenção de 
Encostas em Áreas de Risco em Mauá/SP, referente ao Programa de Urbanização, 
Regularização e Integração de Assentamentos Precários, no valor de R$ 22.504.859,94.  



 

 

Por meio do Edital de Concorrência Pública nº 13/2011, datado de 13 de janeiro de 2012, a 
Prefeitura do Município de Mauá tornou pública a abertura da licitação na modalidade de 
Concorrência Pública para contratação de empresa especializada para execução de trecho da 
Avenida Marginal ao rio Tamanduateí/ Corumbé/ Stanquim.  

A referida licitação foi homologada e seu objeto adjudicado à empresa Villanova Engenharia 
e Desenvolvimento Ambiental S/A, no valor total de R$21.330.187,79, conforme extrato 
publicado na seção I do Diário Oficial da União, de 24 de março de 2012. 

O Contrato nº 40/2013, assinado em 17 de abril de 2012, foi aditado em duas ocasiões. O 1º 
Termo de Aditamento Contratual, datado de 20 de junho de 2012, tratou da formalização de 
redução do valor contratado para R$ 21.319.981,71. O 2º Termo de Aditamento, datado de 
1º de outubro de 2013, tratou de alteração de quantidades e inclusão de novos itens no 
contrato original e prorrogação do prazo de execução até 27 de novembro de 2014. 

De acordo com a Medição 23, referente ao período de 01/07/2014 a 31/07/2014, do total de 
R$ 21.319.980,80, foram executados serviços no montante de R$ 11.958.249,40, que 
representam 56 % do previsto.  Dessa forma verifica-se que a obra encontra-se em atraso em 
relação ao prazo previsto. 

  
##/Fato## 

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

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

2.2.2. Serviços contratados por valores superiores aos valores de referência devido à 
incidência em duplicidade do percentual de BDI. 
 
Fato 
 
Com o objetivo de verificar a existência de sobrepreço, foram analisados os preços dos 
serviços contratados para execução das obras do Contrato de Repasse n.º 0351.553-01/2011, 
cujo objeto é a execução de trecho da Avenida Marginal ao Rio Tamanduateí / Corumbé / 
Staquim, no município de Mauá/SP. 
 
Foram comparados os preços contratados, por amostragem, aos valores da mediana dos 
custos unitários de referência do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil – SINAPI, com uma amostra equivalente a 66,1% do valor total 
contratado, conforme planilhas a seguir: 
 
 
 
 
 



 

 

Item Descrição do Serviço Unid. Qtde. 
Custo Unit. 
Contratado 

sem BDI (R$) 

Total 
Contratado 

(R$) 

Cód. 
SINAPI* 

Custo Unit. 
Referência 

(R$) 
Total (R$) 

- Serviços Preliminares - Trechos 1 e 2 

1.2 
BARRACAO PARA ESCRITORIO 
DE UM PAVIMENTO,COM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA 

M2 188,44 179,69 33.860,78 70911/1 195,28 36.798,56 

1.4 
TAPUME DE CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA DE 
6MM 

M2 2.268,97 30,73 69.725,45 70912/1 39,66 89.987,35 

2.2 
BARRACAO PARA ESCRITORIO 
DE UM PAVIMENTO,COM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA 

M2 359,88 179,69 64.666,84 70911/1 195,28 70.277,37 

2.4 
TAPUME DE CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA DE 
6MM 

M2 2.145,57 30,73 65.933,37 70912/1 39,66 85.093,31 

- Proteção Superficial - Trechos 1 e 2        

1.1 PLANTIO DE GRAMA EM 
PLACAS M2 1.494,96 8,17 12.213,82 SIURB/SP - 

05-45-00 8,60 12.856,66 

2.1 PLANTIO DE GRAMA EM 
PLACAS M2 1.982,50 8,17 16.197,03 SIURB/SP - 

05-45-00 8,60 17.049,50 

- Drenagem de Águas Pluviais - Trechos 1 e 2 

1.13 

FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE 
CONCRETO SIMPLES - 
DIÂMETRO 50CM 

M 350,00 64,14 22.449,00 SIURB/SP - 
06-09-00 66,29 23.201,50 

1.14 

FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE 
CONCRETO ARMADO, 
DIÂMETRO 60CM - TIPO PA-2 

M 122,50 111,64 13.675,90 SIURB/SP - 
06-10-01 114,88 14.072,80 

1.15 

FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE 
CONCRETO ARMADO, 
DIÂMETRO 80CM - TIPO PA-2 

M 49,00 187,15 9.170,35 SIURB/SP - 
06-12-01 191,77 9.396,73 

2.10 LASTRO DE CONCRETO 
FCK=10MPA M3 161,00 253,24 40.771,64 SIURB/SP - 

06-06-00 257,08 41.389,88 

2.11 

FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE 
CONCRETO SIMPLES - 
DIÂMETRO 50CM 

M 161,00 64,14 10.326,54 SIURB/SP - 
06-09-00 66,29 10.672,69 

1.19 BOCA DE LOBO SIMPLES UNID 26,00 939,66 24.431,16 SIURB/SP - 
06-22-03 999,13 25.977,38 

1.20 BOCA DE LOBO DUPLA UNID 16,00 1.657,82 26.525,12 SIURB/SP - 
06-22-04 1.765,97 28.255,52 

2.12 BOCA DE LOBO SIMPLES UNID 8,00 939,66 7.517,28 SIURB/SP - 
06-22-03 999,13 7.993,04 

2.13 BOCA DE LOBO DUPLA UNID 3,00 1.657,82 4.973,46 SIURB/SP - 
06-22-04 1.765,97 5.297,91 

- Obras de Contenção - Trechos 1 e 2 

1.1.1.8 TIRANTE 60TF 8 FIOS D=1/2" 
FORN. E INST M 2.128,27 159,47 339.395,22 DER/SP - 

25.08.15.02 131,78 280.463,42 

1.1.1.9 AP.ANC.P/CABOS 
PROTEN.ATIV.12FIOS-12,7MM UNID 1.039,00 1.392,65 1.446.963,35 DER/SP - 

25.08.05 1.156,79 1.201.904,81 

1.1.1.10 TERMO FIXO P/TIRANTES 60TF 8 
FIOS D=1/2" UNID 1.039,00 1.430,43 1.486.216,77 DER/SP - 

25.08.16.02 1.175,64 1.221.489,96 

1.1.1.11 PERF.P/DRENO E TIR. SOLO 
D=57,10MM(AX) M 3.174,20 104,43 331.481,71 DER/SP - 

25.10.01 90,27 286.535,03 

1.3.5 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 
DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 0,50 
M, DE MALHA 8 X 10CM, 
GALVANIZADO, DE FIO Ø = 
2,7MM 

M3 3.861,53 276,27 1.066.824,89 SIURB/SP - 
07-26-00 301,15 1.162.899,76 

2.1.1.8 TIRANTE 60TF 8 FIOS D=1/2" 
FORN. E INST M 2.168,20 159,47 345.762,85 DER/SP - 

25.08.15.02 131,78 285.725,40 

2.1.1.9 AP.ANC.P/CABOS 
PROTEN.ATIV.12FIOS-12,7MM UNID 1.058,00 1.392,65 1.473.423,70 DER/SP - 

25.08.04 1.156,79 1.223.883,82 

2.1.1.10 TERMO FIXO P/TIRANTES 60TF 8 
FIOS D=1/2" UNID 1.058,00 1.430,43 1.513.394,94 DER/SP - 

25.08.16.02 1.175,64 1.243.827,12 

2.1.1.11 PERF.P/DRENO E TIR. SOLO 
D=57,10MM(AX) M 3.233,75 104,43 337.700,51 DER/SP - 

25.10.01 90,27 291.910,61 



 

 

Item Descrição do Serviço Unid. Qtde. 
Custo Unit. 
Contratado 

sem BDI (R$) 

Total 
Contratado 

(R$) 

Cód. 
SINAPI* 

Custo Unit. 
Referência 

(R$) 
Total (R$) 

3.1.5 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 
DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 0,50 
M, DE MALHA 8 X 10CM, 
GALVANIZADO, DE FIO Ø = 
2,7MM 

M3 3.373,95 276,27 932.121,17 SIURB/SP - 
07-26-00 301,15 1.016.065,04 

- Obras Complementares - Trechos 1 e 2 

1.1.9 BASE DE MACADAME 
HIDRÁULICO M3 1.296,71 147,41 191.148,02 SIURB/SP - 

05-21-01 153,42 198.941,25 

1.1.10 BASE DE BINDER DENSO (SEM 
TRANSPORTE) M3 605,13 334,23 202.252,60 SIURB/SP - 

05-25-02 346,76 209.834,88 

1.1.13 REVESTIMENTO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE) M3 475,46 420,30 199.835,84 SIURB/SP - 

05-28-00 436,90 207.728,47 

1.1.19 
BASE DE BRITA GRADUADA 
TRATADA COM CIMENTO - 
BGTC 

M3 1.556,05 127,01 197.633,91 SIURB/SP - 
05-90.00 139,79 217.520,23 

1.1.20 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
DE DEFENSA METÁLICA 
GALVANIZADA, TIPO SEMI-
MALEÁVEL SIMPLES 

M 1.057,43 216,68 229.123,93 SIURB/SP - 
05-87-00 216,89 229.345,99 

2.1.9 BASE DE MACADAME 
HIDRÁULICO M3 717,72 147,41 105.799,11 SIURB/SP - 

05-21-01 153,42 110.112,60 

2.1.10 BASE DE BINDER DENSO (SEM 
TRANSPORTE) M3 334,94 334,23 111.947,00 SIURB/SP - 

05-25-02 346,76 116.143,79 

2.1.13 REVESTIMENTO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE) M3 263,16 420,30 110.606,15 SIURB/SP - 

05-28-00 436,90 114.974,60 

2.1.19 
BASE DE BRITA GRADUADA 
TRATADA COM CIMENTO - 
BGTC 

M3 861,26 127,01 109.388,63 SIURB/SP - 
05-90.00 139,79 120.395,54 

2.1.20 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
DE DEFENSA METÁLICA 
GALVANIZADA, TIPO SEMI-
MALEÁVEL SIMPLES 

M 546,53 216,68 118.422,12 SIURB/SP - 
05-87-00 216,89 118.536,89 

Total sem BDI ............................................................... 11.271.880,16 10.336.559,41 

 Total com BDI=25% .................................................... 14.089.850,20 12.920.699,26 

*Os valores do SINAPI utilizados  referem-se a data-base de fevereiro/2012 e, em complemento, os valores de referência da SIURB/SP utilizados 
referem-se a julho/2012 e os do DER/SP referem-se a março/2012. 

 
 
Da comparação dos preços contratados, verifica-se que, exceto pelos serviços baseados nas 
composições do DER/SP, todas os demais possuem valores iguais ou inferiores aos valores 
de referência do SINAPI ou da SIURB/SP. 
 
No caso dos serviços baseados nas composições do DER/SP, percebe-se que houve 
incidência em duplicidade do percentual de BDI, pois os valores divulgados no respectivo 
boletim de preços já incluem um percentual de BDI de 37,8%. 
 
Portanto, para o cálculo do valor de referência, deve-se descontar o percentual de BDI do 
DER/SP e incluir o percentual utilizado de 25%. No caso em tela, não houve o devido 
desconto do BDI incluído, gerando a incidência do mesmo em duplicidade e caracterizando 
a ocorrência de sobrepreço nos serviços oriundos da tabela do DER/SP. 
 
No entanto, posteriormente, houve uma readequação da planilha de quantidades e preços, na 
qual foram alteradas as quantidades dos serviços contratados e incluídos outros serviços (não 
contratados inicialmente), dos quais alguns foram obtidos da tabela de preços unitários do 
DER/SP. 
 
Os serviços que já constavam na planilha inicial não tiveram seus preços alterados (apenas 
as quantidades). Já os serviços novos (não previstos inicialmente) foram obtidos da tabela do 



 

 

DER/SP, descontando-se o percentual de BDI de 35%, ou seja, foi utilizada a metodologia 
correta. 
 
Dessa forma, os serviços inicialmente contratados e os novos serviços (incluídos na 
readequação), oriundos da tabela de preços do DER/SP, somaram uma diferença de 
R$653.332,55, sem incidência de BDI, conforme resumo a seguir: 
 

Item Descrição do Serviço Unid. Qtde. 
Custo Unit. 
Contratado 

sem BDI (R$) 

Total 
Contratado 

(R$) 

Cód. 
SINAPI* 

Custo Unit. 
Referência 

(R$) 
Total (R$) Sobrepreço 

-   Trecho 1 

4.1.8 TIRANTE 60TF 8 FIOS D=1/2" 
FORN. E INST M 5.412,00 159,47 863.051,64 DER/SP 

25.08.15.02 131,78 713.181,33 149.870,31 

4.1.9 AP.ANC.P/CABOS 
PROTEN.ATIV.8FIOS-12,7MM UNID 451,00 1.392,65 628.085,15 DER/SP 

25.08.05 1.156,79 521.713,46 106.371,69 

4.1.10 TERMO FIXO P/TIRANTES 
60TF 8 FIOS D=1/2" UNID 451,00 1.430,43 645.123,93 DER/SP 

25.08.16.02 1.175,64 530.212,30 114.911,63 

4.1.11 PERF.P/DRENO E TIR. SOLO 
D=57,10MM(AX) M 3.174,20 104,43 331.481,71 DER/SP 

25.10.01 90,27 286.547,97 44.933,74 

4.1.15 PERF.P/DRENO E TIR. SOLO 
D=114,30MM(HX) M 20.822,66 104,43 2.174.510,38 DER/SP 

25.10.01 97,32 2.026.430,42 148.079,96 

-   Trecho 2 

4.1.8 TIRANTE 60TF 8 FIOS D=1/2" 
FORN. E INST M 540,00 159,47 86.113,80 DER/SP 

25.08.15.02 131,78 71.160,00 14.953,80 

4.1.9 AP.ANC.P/CABOS 
PROTEN.ATIV.8FIOS-12,7MM UNID 45,00 1.392,65 62.669,25 DER/SP 

25.08.05 1.156,79 52.055,67 10.613,58 

4.1.10 TERMO FIXO P/TIRANTES 
60TF 8 FIOS D=1/2" UNID 45,00 1.430,43 64.369,35 DER/SP 

25.08.16.02 1.175,64 52.903,67 11.465,68 

4.1.11 PERF.P/DRENO E TIR. SOLO 
D=57,10MM(AX) M 3.214,00 104,43 335.638,02 DER/SP 

25.10.01 90,27 290.140,87 45.497,15 

4.1.15 PERF.P/DRENO E TIR. SOLO 
D=114,30MM(HX) M 933,00 104,43 97.433,19 DER/SP 

25.10.01 97,32 90.798,18 6.635,01 

Diferença entre o valor contratado e o valor de referência (sem BDI) ............................................................................. R$ 653.332,55  
Diferença entre o valor contratado e o valor de referência (com BDI=25%) .................................................................. R$ 816.665,69 

 
Por fim, verifica-se que os preços contratados oriundos das composições constantes na 
tabela de preços do DER/SP ocasionaram um sobrepreço de R$ 816.665,69. 
 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A Prefeitura de Mauá apresentou a seguinte manifestação, por meio do Ofício da 
Corregedoria Geral nº 834/2014, de 31/10/2014: 
 

“Constatamos, após análise da planilha de quantidade de serviços e preços, que as 
composições referenciadas pela tabela do DER/SP foram contratados por valores superiores 
aos de referência, devido à incidência em duplicado do percentual do BDI - Benefício e 
Despesas Indiretas, como apontado no referido Relatório Preliminar. A aplicação de 
duplicidade do BDI - Beneficio e Despesas Indiretas tem como explicação um equivoco na 
análise quanto ao teto limitador do preço, uma vez que a consulta à tabela de referência - 
DER/SP, em sua apresentação inicial, não deixava claro que se tratava de preço, isto é, com 
o BDI - Benefício e Despesas Indiretas já aplicado, e não de custo, o que acarretou desde o 
início a sobreposição de BDI Beneficio e Despesas Indiretas.  
 

O Termo de Compromisso (Contrato de Repasse) n° 0351.553-01/2011, firmado 
entre o Município e a Caixa Econômica Federal está em vigência, bem como o Contrato n° 
40/2012, de 17 de abril de 2012, firmado entre o Município de Mauá e a empresa Villanova 



 

 

Engenharia e Desenvolvimento Ambiental S/A para a execução das obras em questão, sendo 
que estas encontram-se em andamento.  
 

Em 29 de outubro de 2014, realizou-se uma reunião entre o Município de Mauá e a 
Caixa Econômica Federal, com o intuito de buscar uma propositura no tocante ao 
saneamento dos apontamentos no Relatório Preliminar, onde decidiu-se pelo 
encaminhamento de documentação necessária à reprogramação do Contrato 0351.553- 01 
/2011, através de análise da Planilha de quantidade e preços revisada, Quadro de 
Composição de Investimento, Cronograma físico-financeiro, objetivando o ajuste de valores 
da planilha de quantidades e preços. Em seguida à definição desta reprogramação junto à 
Caixa Econômica Federal, Município de Mauá promoverá a alteração contratual/aditivo do 
Contrato n° 40/2012 junto à contratada Villanova Engenharia e Desenvolvimento Ambiental 
S/A. A reunião supracitada produziu a CE 1549 - CT 0351.553-01/2011 encaminhada pela 
Caixa Econômica Federal, em 30 de outubro de 2014, à Secretaria de Obras e à Secretaria de 
Assuntos Jurídicos para o respectivo alinhamento em relação aos procedimentos a serem 
adotados, de forma conjunta, para a busca do ajuste necessário.  
 

Salientamos que, em face de a obra estar em andamento, os próximos desembolsos 
do Contrato, incluindo a última medição encaminhada (25ª medição) e qualquer outra 
medição a ser apresentada está na pauta de reunião agendada para o dia 06 de novembro de 
2014, entre a Municipalidade e a Caixa Econômica Federal, mas de imediato sofrerão 
bloqueio nos itens apontados pelo Relatório Preliminar até o seu total saneamento e/ou 
ajuste contratual necessário.  
 

Diante do exposto essa Municipalidade entende, com a devida veria, que houve um 
equívoco na análise quanto ao teto limitador do preço, pois, conforme já explanado, a 
consulta à tabela de referência - DER/SP, em sua apresentação inicial, não deixava claro que 
se tratava de preço, ou seja, com o BDI - Benefício e Despesas indiretas já aplicado, e não 
de custo, acarretando, portanto, a sobreposição de BDI -Benefício e Despesas Indiretas.  
 

Infere-se, portanto, que não restou caracterizada qualquer indício má-fé por parte dos 
Gestores Públicos no caso em tela. Importante destacarmos o Interesse Público da 
Municipalidade na celebração de Atos Administrativos para defesa dos interesses de seus 
munícipes. O simples fato de o Princípio do Interesse Público não ter sido objeto de 
catalogação expressa de parte do nosso legislador constituinte - que, ao construir a redação 
do artigo 37 da Constituição Federal, explicitou tão-somente os princípios da Legalidade, 
Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência como sendo as premissas 
constitucionais regentes da Administração Pública - não quer dizer que ele não tenha sido 
contemplado. Muito pelo contrário, embora não haja referência específica, resta óbvio que 
sua adoção encontra implícita recepção em nosso ordenamento, assumindo, de igual parte, 
status constitucional, na medida em que, como vimos anteriormente, todas as ações adotadas 
pelo Administrador Público devem ter como motivação de fundo a obediência ao interesse 
da coletividade.  
 

O próprio Princípio da Legalidade, que encabeça a relação das prescrições gerais e 
abstratas inscritas no mencionado art. 37 da nossa Lei Fundamental, ao estipular que o 
administrador tem sua vontade submetida à lei - dentro da ideia de Interesse Público - 
também tem o objetivo de atender o interesse da sociedade, tanto é que a lei caracteriza-se 
por ser uma prescrição geral, imperativa, impessoal e abstrata, um veículo em serviço da 



 

 

sociedade como um todo. Quer-se dizer, com isso, que o Princípio da Legalidade não está 
dissociado da ideia de atender ao Interesse Público, e nem poderia ser diferente.  
 

Rui Cime Lima, na sua notável obra Princípios do Direito Administrativo, de certa 
forma, define o Interesse Público:  
 

O princípio de utilidade pública que, segundo sustenta, dá-nos, por assim dizer, 
o traço essencial do Direito Administrativo. A utilidade pública é a finalidade 
própria da administração pública, enquanto provê à segurança do Estado, à 
manutenção da ordem pública e à satisfação de todas as necessidades da 
sociedade.  

 
Celso Antônio de Mello ensina-nos:  

 
O interesse público como o interesse do todo, nada mais é do que uma forma, 
um aspecto, uma função qualificada do interesse das partes, ou seja, não há 
como se conceber que o interesse público seja contraposto e antinômico ao 
interesse privado, caso assim fosse, teríamos que rever imediatamente nossa 
concepção do que seja a função administrativa.  

 
Outra importante questão principiológica intrínseca no Direito Administrativo refere-

se á Boa-Fé do Gestor Público. O Ato Administrativo não deve ser apenas contrastado com 
o Princípio da Legalidade, mas também deverá ser valorado sob o enfoque dos demais 
princípios de Direito Público de igual hierarquia que, da mesma forma, regem a atividade 
administrativa, tais como os Princípios da Moralidade, Impessoalidade, Segurança Jurídica, 
Eficiência, Razoabilidade, Proporcionalidade e a Boa-Fé. Logo, é possível que o Princípio 
da Legalidade seja mitigado, fazendo preponderar outros princípios igualmente relevantes, 
de modo que possa melhor atender o interesse público.  
Neste contexto, pode-se afirmar que o Princípio da Boa-Fé atua como importante elemento 
para aferição da legitimidade de um Ato Administrativo, sob o fundamento da necessidade 
de se proteger a confiança do administrado na estabilidade das relações jurídicas firmadas 
com a Administração Pública. Com efeito, dentre as funções do Principio da Boa-Fé, no 
âmbito da Administração Pública, está a de conservar os vínculos firmados entre a 
Administração e o administrado, baseando-se nos princípios da confiança, lealdade e 
verdade, os quais constituem elementos materiais da boa-fé, de modo que se possa 
flexibilizar ou temperar o princípio da estrita legalidade.  
 

Não há, portanto, qualquer questionamento quanto á aplicação do Principio da Boa-
Fé na Administração Pública, com utilização irrestrita nas relações jurídicas estabelecidas 
entre o Poder Público e os particulares, considerando-se ainda que, a maior fonte do Direito 
Público, a Constituição Federal, reconhece o valor da boa-fé, pautada na confiança, 
cooperação, transparência e lealdade, visto que a Carta Maior, como já exposto, contém 
dispositivos que revelam a preocupação com a justiça material, estabelecendo a dignidade da 
pessoa humana como um dos fundamentos da República e incluindo a construção de uma 
sociedade livre, justa e solidária entre seus objetivos fundamentais. O Princípio da Boa-Fé e 
o da segurança jurídica não são excludentes, pois, na realidade, se conectam intimamente, e 
ambos têm relevância na consolidação das situações jurídicas.  
 

Finalmente, no tocante às ações a serem executas por essa Municipalidade com o 
intuito de corrigir um equivoco apontado pelo Relatório Preliminar, informamos que, de 



 

 

acordo com a complexidade dos apontamentos, será feita uma reprogramação em conjunto 
com as Contratadas Caixa Econômica Federal e Villanova Engenharia e Desenvolvimento 
Ambiental SIA para as devidas correções e ulterior encaminhamento dos resultados a esse 
Órgão Federal no prazo máximo de 90 (noventa) dias.  
 

O Município de Mauá, representado por esta Corregedoria, entende a importância 
deste Órgão Federal na assistência direta e imediata à Presidência da República no 
desempenho de suas atribuições quanto aos assuntos e providências que sejam atinentes à 
defesa do patrimônio público, ao controle interno, à auditoria pública, à correição, à 
prevenção e ao combate à corrupção, às atividades de ouvidoria e ao incremento da 
transparência da gestão no âmbito da Administração Pública; e, por conta disso, 
pretendemos continuar auxiliando-os naquilo que nos for solicitado, segundo os ditames 
legais.”  
 
Por sua vez, a Caixa Econômica Federal apresentou manifestação por meio do Ofício nº 
520/2014/GIGOV/SD, de 03/11/2014: 
 

“Considerando questionamento dessa Controladoria no Oficio em referência, 
especificamente quanto à incidência em duplicidade do percentual do BDI para itens de 
referência de custo DER/SP, temos a informar o que segue: 
  

1. A CAIXA realizou nova verificação da planilha analisada à época da contratação 
da operação e constatou como procedente, de fato, a inconsistência apontada por essa 
Controladoria. 
  
2. Sem prejuízos às ações de correção necessárias, entendemos pertinente esclarecer 
que tal inconsistência pode ter ocorrido pelo fato de que, no corpo da Tabela de 
Preços Unitários (TPU) do DER/SP, não consta a informação de que nos preços 
unitários dos serviços já é considerada a incidência de BDI, informação esta que 
consta tão somente na página de apresentação da tabela. 
  
3. Como forma de sanear a inconsistência, a CAIXA está adotando as seguintes 
providências: 
  
3.1. Considerando que a obra encontra-se em andamento, com percentual executado 
até o momento de 54,44% conforme boletins de medição encaminhados pela 
Prefeitura e percentual de recursos liberados de 53,31%, ou seja, situação que 
permite a adequação e correção das inconsistências apuradas, será realizada uma 
reprogramação do contrato, procedimento usual e previsto normativa e 
contratualmente que possibilita ajustes para correção e/ou atualização de itens 
orçamentários, cronogramas de obras, projetos e especificações técnicas. 
  
3.2. Nesse sentido, realizamos reunião com a Prefeitura Municipal de Mauá/SP, em 
29/10/2014, quando solicitamos providências da mesma junto à empresa vencedora 
da Licitação, visando à adequação dos itens orçamentários inconsistentes e 
aditamento do contrato. 
  
3.3. Por fim, informamos que comunicamos a Prefeitura que os itens que forem 
objeto de reprogramação por conta do apontamento dessa controladoria serão 
glosados até que seja concluída a análise de reprogramação pela CAIXA, que 



 

 

ensejará os necessários ajustes de valores e conseqüente apresentação do aditamento 
do contrato de repasse.” 

  ##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Percebe-se pelas manifestações da Prefeitura Municipal de Mauá e da CAIXA que ambas 
reconheceram a ocorrência do equívoco, afastando, no entanto, qualquer ato proposital nesse 
sentido. 
 
Verifica-se, também, que ambas informaram a adoção de providências para correção da 
impropriedade verificada, as quais, após implementadas, sanearão o contrato da ocorrência 
de sobrepreço identificada. 
  
##/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: 201411290 
Município/UF: Mauá/SP 
Órgão: MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME 
Instrumento de Transferência: Contrato de Repasse - 775832 
Unidade Examinada: MAUA GABINETE DO PREFEITO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 313.500,00 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 15/09/2014 a 24/09/2014 sobre a 
aplicação dos recursos do programa 2037 - Fortalecimento do Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS) / 2B31 - Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social 
Especial no município de Mauá/SP. 
 
A ação fiscalizada destina-se a financiar a construção, ampliação, reforma e/ou 
modernização das instalações utilizadas para prestação dos serviços assistenciais do 
município, bem como a aquisição de equipamentos para seu funcionamento. . 

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. Análise do Contrato de Repasse 0400420-46/2012. 
 
Fato 
 
Procedemos à fiscalização do Contrato de Repasse 0400420-46/2012, que trata da 
construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) como 
ação relativa ao Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social. 

Tal contrato foi assinado entre a União/Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome/Caixa Econômica Federal e o município de Mauá em 28 de dezembro de 2012, com as 
seguintes cláusulas suspensivas:  
“Documentação técnica de engenharia; 
Documentação da área de intervenção; 
Documentação ambiental”. 



 

 

Foi estabelecido prazo de 8 meses para atendimento das condições suspensivas. O valor 
previsto no CR 0400420-46/2012 para execução da obra foi de R$ 330.000,00, sendo 
313.500,00 a título de repasse pela União e R$ 16.500,00, a título de contrapartida 
municipal. A vigência inicial era até 03/12/2013, depois prorrogada até 03/12/2014, por 
meio de termo Aditivo ao CR 0400420-46/2012, assinado em 23/10/2013. 

Em 13/09/2013, por meio da Carta-Reversal nº 417/2013/SRABC, foi prorrogado o prazo 
para atendimento das condições suspensivas até 29/06/2014. 

Em 10/06/2014 foram atendidas as cláusulas suspensivas que impediam a execução da obra, 
e foi emitido Laudo de Análise Técnica de Engenharia – OGU, para execução da mesma 
com alteração do valor total de execução para R$ 721.048,32, sendo 313.500,00 a título de 
repasse pela União, e R$ 407.548,32, a título de contrapartida municipal. Em 24/07/2014 foi 
assinado Termo Aditivo ao CR 0400420-46/2012, com os novos valores de execução da 
obra. 

Em 02/07/2014, o município de Mauá lançou o edital da Tomada de Preços 09/2014, tipo 
menor preço, regime de empreitada por preço unitário, para contratação de empresa para 
construção do CREAS, apresentando planilha de custos de referência que totalizavam um 
valor de execução de R$ 721.088,69. O processo foi lançado após aprovação pela 
Procuradoria do Município em 19/04/2014. 

Foram habilitadas neste certame as empresas Viel Construções Ltda. EPP e Alencar 
Construções Ltda. EPP, conforme Ata nº 03 de 06/06/2014. Em 25/06/2014, o objeto do 
certame foi adjudicado à empresa Viel Construções Ltda. EPP pelo valor proposto de R$ 
615.415,18, e previsão de execução em 15 meses, a partir da assinatura do contrato, que não 
havia ocorrido até a ocasião de realização dos trabalhos de campo por esta equipe, ou seja, 
até setembro de 2014.  

Considerando os prazos estabelecidos, depreende-se que a construção do CREAS não 
ocorrerá dentro da atual vigência do CR 0400420-46/2012, ou seja, até 03/12/2014, pois o 
próprio certame estabelece um prazo de 15 meses para conclusão desta obra a partir da 
assinatura do contrato com a empresa adjudicada, o que, na melhor das hipóteses será em 
dezembro de 2015, visto que o contrato estava para ser assinado quando da realização dos 
trabalhos de campo por esta equipe de Fiscalização. 

  
##/Fato## 

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

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



 

 

2.2.1. Preços dos serviços contratados em conformidade com os valores de referência 
do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI. 
 
Fato 
 
Com o objetivo de verificar a existência de sobrepreço, foram analisados os preços dos 
serviços contratados para execução das obras do Contrato de Repasse n.º 0400.420-46/2012, 
cujo objeto foi a construção de Centro de Referência Especializado de Assistência Social - 
CREAS. 
 
Foram comparados os preços contratados, por amostragem, aos valores da mediana dos 
custos unitários de referência do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil – SINAPI, com uma amostra equivalente a 40,2% do valor total 
contratado, conforme tabela a seguir: 
 

Item Descrição do Serviço Unid. Qtde. 
Custo Unit. 
Contratado 

sem BDI (R$) 

Total 
Contratado 

(R$) 

Cód. 
SINAPI* 

Custo Unit. 
Referência 

(R$) 
Total (R$) 

03.05 

ESCAVACAO MANUAL DE 
VALA EM MATERIAL DE 1A 
CATEGORIA ATE 1,5M 
EXCLUINDO ESGOTAMENTO / 
ESCORAMENTO 

M3 106,00 32,07 3.399,51 73965/010 39,81 4.219,86 

03.08 
FORMA TABUA P/CONCRETO 
EM FUNDACAO 
S/REAPROVEITAMENTO 

M2 169,43 57,57 9.753,56 74074/004 62,28 10.552,10 

03.09 

ARMACAO DE ACO CA-60 
DIAM. 3,4 A 6,0MM.- 
FORNECIMENTO / CORTE 
(C/PERDA DE 10%) / DOBRA / 
COLOCAÇÃO 

KG 229,00 6,53 1.494,81 73942/002 6,81 1.559,49 

03.10 

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 
6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -
FORNECIMENTO/ 
CORTE(PERDA DE 10%) / 
DOBRA / COLOCAÇÃO. 

KG 1.809,00 6,12 11.067,66 74254/002 6,83 12.355,47 

03.11 

CONCRETO USINADO 
BOMBEADO FCK=15MPA, 
INCLUSIVE LANCAMENTO E 
ADENSAMENTO 

M3 15,25 333,56 5.086,78 74138/001 283,84 4.328,56 

03.17 

IMPERMEABILIZACAO DE 
SUPERFICIE COM ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA(MEDIA), 
TRACO 1:3, COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, E=2CM 

M2 247,92 26,44 6.555,24 5968 31,09 7.707,83 

04.01 

FORMA PARA ESTRUTURAS 
DE CONCRETO (PILAR, VIGA E 
LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 
DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 
12MM, 02 UTILIZACOES. 

M2 244,82 42,20 10.330,63 84217 46,67 11.425,75 

04.03 
LAJE MISTA TRELIÇADA H-
8CM COM CAPEAMENTO 4CM 
(12CM) 

M2 191,21 76,73 14.671,98 SIURB/SP 
03-04-19 78,73 15.053,96 

04.04 
LAJE MISTA TRELIÇADA H-
12CM COM CAPEAMENTO 4CM 
(16CM) 

M2 38,24 89,42 3.419,32 SIURB/SP 
03-04-21 93,55 3.577,35 

04.05 

ARMACAO DE ACO CA-60 
DIAM. 3,4 A 6,0MM.- 
FORNECIMENTO / CORTE 
(C/PERDA DE 10%) / DOBRA / 
COLOCAÇÃO 

KG 210,00 6,53 1.370,79 73942/002 6,81 1.430,10 

04.06 

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 
6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -
FORNECIMENTO/ 
CORTE(PERDA DE 10%) / 
DOBRA / COLOCAÇÃO. 

KG 2.640,00 6,12 16.151,81 74254/002 6,83 18.031,20 



 

 

Item Descrição do Serviço Unid. Qtde. 
Custo Unit. 
Contratado 

sem BDI (R$) 

Total 
Contratado 

(R$) 

Cód. 
SINAPI* 

Custo Unit. 
Referência 

(R$) 
Total (R$) 

04.08 

CONCRETO USINADO 
BOMBEADO FCK=15MPA, 
INCLUSIVE LANCAMENTO E 
ADENSAMENTO 

M3 14,46 333,56 4.823,26 74138/001 283,84 4.104,33 

05.01 

ALVENARIA DE BLOCOS DE 
CONCRETO VEDACAO 
14X19X39CM, ESPESSURA 
14CM, ASSENTADOS COM 
ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 
(CIMENTO, CAL E AREIA), COM 
JUNTA DE 10MM 

M2 518,38 40,12 20.796,43 73998/009 44,19 22.907,21 

06.03 

TELHA TRAPEZOIDAL DUP. 
AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, 
REVESTIMENTO B, H=40MM 
PINTURA MIOLO 
POLIURETANO E=30MM 

M2 215,70 99,35 21.429,03 SIURB/SP 
06-02-49 105,18 22.687,33 

11.01 

CHAPISCO TRACO 1:3 
(CIMENTO E AREIA MEDIA), 
ESPESSURA 0,5CM, PREPARO 
MANUAL DA ARGAMASSA 

M2 1.117,88 3,89 4.348,29 73928/002 4,50 5.030,46 

11.02 

EMBOCO TRACO 1:2:8 
(CIMENTO, CAL E AREIA 
MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, 
PREPARO MECANICO DA 
ARGAMASSA 

M2 1.117,88 17,88 19.989,81 5990 21,17 23.665,52 

11.03 

REBOCO COM ARGAMASSA 
PRE-FABRICADA, ESPESSURA 
0,5CM, PREPARO MECANICO 
DA ARGAMASSA 

M2 985,89 13,43 13.243,53 74001/001 16,40 16.168,60 

12.03 

LASTRO DE CONCRETO, 
PREPARO MECANICO, 
INCLUSO ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE 

M3 12,59 561,92 7.074,59 83534 435,02 5.476,90 

12.04 

REGULARIZACAO DE 
PISO/BASE EM ARGAMASSA 
TRACO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA), ESPESSURA 2,0CM, 
PREPARO MANUAL 

M2 209,77 11,52 2.416,48 73920/001 12,95 2.716,52 

12.05 
PISO CERÂMICO ESMALTADO  
(PEI-5) - ASSENTADO COM 
ARGAMASSA COLANTE 

M2 209,77 45,09 9.457,82 SIURB/SP 
13-02-42 45,69 9.584,39 

15.01 PINTURA LATEX ACRILICA, 
TRES DEMAOS M2 708,25 11,96 8.471,12 73954/001 13,16 9.320,57 

15.02 EMASSAMENTO COM MASSA 
PVA, DUAS DEMAOS M2 454,21 9,17 4.166,57 73955/002 10,41 4.728,33 

16.01.01 

FV.15/16 - MURO DE FECHO EM 
BLOCOS E ESTRUTURA DE 
CONCRETO, FUNDAÇÃO COM 
BROCAS 

M 50,50 405,20 20.462,44 SIURB/SP 
17-01-64 428,83 21.655,92 

16.01.03 
FV.12/13 - MURETA DE ARRIMO 
EM BLOCOS DE CONCRETO, 
H=1,00 M 

M 15,65 537,90 8.418,10 SIURB/SP 
17-01-80 569,94 8.919,56 

 Total sem BDI ............................................................... 228.399,56 247.207,31 

 Total com BDI=27% .................................................... 290.067,44 304.064,99 

*Os valores do SINAPI utilizados  referem-se a data-base de junho/2014 e, em complemento, os valores de referência da SIURB/SP utilizados 
referem-se a janeiro/2014. 

 
Da comparação dos preços contratados, verifica-se que o valor total contratado encontra-se 
4,6% inferior à somatória dos valores de referência do SINAPI, na amostra analisada, não 
caracterizando a ocorrência de sobrepreço. 
 
 
 
 
  
##/Fato## 



 

 

3. Conclusão 
 

Com base nos exames realizados, conclui-se que a execução da obra prevista ainda está em 
andamento, não tendo sido realizados dispêndios de recursos federais, nem de 
contrapartida municipal. 


