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Este Relatório trata dos resultados dos exames 
realizados sobre 12 Ações de Governo 
executadas no município de Mogi das 
Cruzes/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: 387779 
Índice de Pobreza: 43,60 
PIB per Capita: 18.064,63 
Eleitores: 244291 
Área: 714 

 Fonte: Sítio do IBGE. 

 



 

 

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

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

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

MINISTERIO DA 
CULTURA 

Cultura: Preservação, 
Promoção e Acesso 

1 2.020.000,00 

TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DA CULTURA 1 2.020.000,00 
MINISTERIO DA 
EDUCACAO 

Educação Básica 1 17.446.083,25 

TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DA EDUCACAO 1 17.446.083,25 
MINISTERIO DA SAUDE Assistência Ambulatorial e 

Hospitalar Especializada 
2 4.000.000,00 

TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DA SAUDE 2 4.000.000,00 
MINISTERIO DAS 
CIDADES 

Moradia Digna 1 12.399.800,00 
Saneamento Básico 2 13.628.680,85 

TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DAS CIDADES 3 26.028.480,85 
MINISTERIO DO 
DESENV. SOCIAL E 
COMBATE A FOME 

Fortalecimento do Sistema 
Único de Assistência Social 
(SUAS) 

3 950.000,00 



 

 

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

TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DO DESENV. 
SOCIAL E COMBATE A FOME 

3 950.000,00 

MINISTERIO DO 
ESPORTE 

Esporte e Grandes Eventos 
Esportivos 

1 1.901.544,74 

Esporte e Lazer da Cidade 1 297.347,83 
TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DO ESPORTE 2 2.198.892,57 
TOTALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 12 52.643.456,67 
 
 
Os executores dos recursos federais no âmbito municipal foram previamente informados 
sobre os fatos relatados, tendo se manifestado em 22/10/14, 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 Mogi das Cruzes/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 desta análise estar segmentada por área ministerial, não se deve perder de vista 
aqueles aspectos que, em razão de sua transversalidade, caracterizam mais fortemente as 
deficiências da Gestão Municipal, sendo, pois, aqueles que, se corrigidos, tendem a 
proporcionar melhorias relevantes. 
 
As falhas que mais se destacaram ocorreram nas áreas do Ministério da Educação e do 
Ministério das Cidades. Durante a inspeção física das obras de construção de 12 (doze) 
unidades de educação infantil relativas ao Proinfância, as quais se encontram em andamento, 
detectou-se medição a maior e, por conseguinte, superfaturamento por quantidade.  
 
Já em relação ao Programa Minha Casa Minha Vida, destacaram-se os indícios de venda de 
unidades para terceiros não constantes da lista de beneficiários, a discrepância nos registros 
de beneficiários da Prefeitura e da Bandeirante Energia S/A, e morador deficiente em 
unidade com existência de escadas. 
 

 

 



 

 

Ordem de Serviço: 201411350 
Município/UF: Mogi das Cruzes/SP 
Órgão: MINISTERIO DA CULTURA 
Instrumento de Transferência: Contrato de Repasse - 036357951 
Unidade Examinada: MOGI DAS CRUZES ADMINISTRACAO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 2.020.000,00 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 17 a 23 de setembro de 2014 sobre 
a aplicação dos recursos do programa 2027 - Cultura: Preservação, Promoção e Acesso / 
12MG - Implantação de Espaços Integrados de Esporte, Cultura, Lazer e Serviços Públicos 
- Praças dos Esportes e da Cultura no município de Mogi das Cruzes/SP. 
 
A ação fiscalizada destina-se a averiguar a implantação do Centro de Arte e Esporte 
Unificado do município, passando pela licitação, construção até a fruição dos serviços pela 
população. 

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

2.1 Parte 1 
 
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. Características Gerais do Empreendimento. 
 
Fato 
 
Em 29 de fevereiro de 2012, o Ministério da Cultura e a Prefeitura Municipal de Mogi das 
Cruzes/SP celebraram o Termo de Compromisso nº 0363.579-51/2012-SP para executar 
ação integrante do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC: implantação da Praça 



 

 

dos Esportes e da Cultura, atualmente Centro de Arte e Esporte Unificado, no bairro de Vila 
Nova União. A vigência inicial do Termo de Compromisso foi estipulada até 28 de fevereiro 
de 2014. Em 3 de fevereiro de 2014, foi celebrado Termo Aditivo que prorrogou a vigência 
até 28 de fevereiro de 2015. 
 
O Plano de Trabalho proposto previa a transferência para a Prefeitura Municipal de recursos 
no valor de até R$ 2.020.000,00 (dois milhões e vinte mil reais) e uma contrapartida no 
valor de R$ 368.715,89 (trezentos e sessenta e oito mil, setecentos e quinze reais, oitenta e 
nove centavos). Foi adotado o modelo de 3.000 m2 com os seguintes equipamentos: quadra 
de esporte coberta; pista de “skate”; equipamentos de ginástica; biblioteca; telecentro; 
cineauditório/cineteatro; oficinas; paisagismo/pavimentação externa; “playground”; passeios 
públicos; rede de eletricidade; sistema de abastecimento de água; sistema de esgotamento 
sanitário; captação de águas pluviais e rede de internet. O prazo inicial de implantação foi 
estabelecido em 12 (doze) meses. 
 
A avaliação da Caixa Econômica Federal foi registrada no Laudo de Análise Técnica de 
Engenharia, de 24 de fevereiro de 2012. Na avaliação, a Caixa considerou o 
empreendimento viável sob os aspectos de engenharia: projetos; especificações técnicas; 
planilhas orçamentárias (quantitativos e custos); e cronograma físico-financeiro. 
 
A Prefeitura Municipal lançou a Concorrência Pública nº 015/2012, em 10 de julho de 2012, 
com julgamento de menor preço global e execução sob o regime de empreitada por preço 
unitário. O objeto foi adjudicado em 12 de setembro de 2012 para a empresa Branco 
Engenharia e Construções Ltda. O certame teve os seguintes participantes: 
 

Licitante CNPJ Valor (R$) 
Branco Engenharia e Construções Ltda. 03.734.497/0001-60 1.871.445,08 
Demax Serviços e Comércio Ltda. 48.096.044/0001-93 2.246.341,13 
Construtora Kamilos Ltda. 50.557.404/0001-59 2.246.802,16 

 
Em 10 de maio de 2013, após análise do resultado do Processo Licitatório, a Caixa autorizou 
o início de execução do objeto com os seguintes valores: 
 

Descrição Valor (R$) 
Obras Civis 1.657.062,44 
Ar Condicionado 14.980,81 
Equipamento (cineteatro) 91.638,12 
Total 1.763.681,37 

 
Além desses itens, devem ser considerados ainda: mobiliários (R$ 174.763,78, previsão); 
Mobilização Social e Gestão de Praças (R$ 21.950,00); e saldo a reprogramar (R$ 
428.320,74), resultando no valor total previsto no Termo de Compromisso. 
 
O último Boletim de Medição disponível, nº 11 de 6 de agosto de 2014, indica uma 
execução financeira de 47,16%. 
 
A Administração Municipal informou que a obra tem prazo de conclusão para 8 de 
dezembro de 2014, porém não precisou a data prevista para início de prestação dos serviços 
à população. 
 



 

 

  
##/Fato## 

2.2.2. Ausência de parcelamento do objeto com diminuição da competitividade do 
certame licitatório. 
 
Fato 
 
A análise do processo licitatório demonstra que a Administração Municipal reuniu em um 
único item a compra de objetos distintos: (1) obras civis (R$ 1.657.062,44); (2) instalação de 
sistema de ar condicionado (R$ 14.980,81); e (3) equipamentos de áudio/vídeo para o 
cineteatro (R$ 91.638,12), sem que fosse apresentada justificativa técnica para tal. 
 
O ato representa descumprimento à Lei nº 8.666/93, art. 23, § 1º, uma vez que o julgamento 
pelo menor preço global inviabiliza a participação de empresas especializadas na instalação 
de ar condicionado ou no fornecimento dos equipamentos para o cineteatro. 
 
Solicitada a esclarecer as razões para o fato, a Administração Municipal não logrou oferecer 
uma resposta completa que justificasse o fato. Em 23 de setembro de 2014, por meio do 
Ofício Cultura nº 474/2014, a Secretária Adjunta de Cultura informou: 
 
“Item 3 
 
Os equipamentos de ar condicionado serão instalados quando a obra do CEU for 
concluída, pois os mesmos fazem parte da planilha de obra de engenharia; 
 
Face à necessidade de atualização tecnológica dos equipamentos de projeção, vídeo e 
áudio, constante no Contrato, foi enviada uma solicitação à Caixa Econômica Federal pela 
Secretaria Municipal de Obras (of. Nº 937/14 – DOE/SMO/PMMC), em 16/09/2014, para a 
que seja autorizada a reprogramação contratual retirando-se os mencionados itens, que 
estão desatualizados; 
 
A Secretaria Municipal de Cultura iniciou o processo de levantamento do valor de mercado 
da listagem dos mobiliários para iniciar o processo licitatório, para que a entrega dos 
mobiliários seja realizada no próprio local, assim que a obra estiver finalizada; 
 
Tão logo, seja aprovada a alteração pleiteada, iniciaremos o processo licitatório, com os 
equipamentos modernos de projeção, vídeo e áudio, que melhor atendam as atividades do 
futuro Centro de Arte e Esporte Unificado (CEU), sem alterar o recurso disponibilizado 
para este fim. 
 
Informo, outrossim que a pesquisa de mercado correspondente já foi efetuada.” 
 
Para a situação apontada, o manual de Contratação do Programa orientava: 
 
“12. Orientações a serem Observadas pelos Licitantes 
12.1. Os COMPROMISSÁRIOS deverão observar o disposto na Lei 8.666, de 21 de junho 
de 1993, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO. Para aquisição de bens e serviços 
comuns, será obrigatório o uso da modalidade pregão, preferencialmente na forma 
eletrônica, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e do Decreto nº 5.450, de 
31 de maio de 2005.” 
 



 

 

Por fim, em resposta a outro item sobre o andamento da obra, em 16 de abril de 2014, a 
Administração Municipal informou que o Ministério da Cultura estabeleceu a necessidade 
de o Município proceder à abertura de processo licitatório para a aquisição e instalação de ar 
condicionado e aquisição de mobiliário e dos equipamentos do CEU. Entretanto, a 
Administração Municipal não forneceu informações diretas e detalhadas sobre o assunto. 
 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Em 22 de outubro de 2014, por meio de documento sem número, a Administração 
Municipal apresentou a seguinte manifestação: 
 
“(...) 
 
Acerca da ordem de serviço 201350 (sic), do Ministério da Cultura, a qual se refere ao 
contrato de repasse 03657951, esclarecemos que a Concorrência nº 015/12, para licitação 
da obra em questão, ao reunir os itens de infraestrutura para sistema de ar condicionado e 
instalação dos equipamentos, licitado em conjunto com a obra, o objetivo foi buscar o 
mínimo custo possível na execução da obra, pois a licitação separada da obra e do sistema 
de ar condicionado acarretaria mais custo ao contratante, atendendo, assim, ao critério da 
economicidade. 
 
Ademais, bom ressaltar que o sistema de ar condicionado não foi considerado parcela de 
maior relevância no processo licitatório, fazendo parte do conjunto de instalações de obras 
civis, na medida em que o total para as obras civis foi de R$ 1.871.445,08, enquanto o valor 
da instalação de ar condicionado foi de R$ 9.484,85, representando 0,506% do total do 
contrato, não causando qualquer restrição à competitividade ao certame. 
 
No tocante aos equipamentos de áudio e vídeo para o cine teatro, a Secretaria Municipal de 
Obras, por meio do ofício nº 937/14 – DOE/SMO/PMMC, datado de 16/09/2014, 
endereçado a Caixa Econômica Federal, especificamente à GIDUR/SP 05, solicitou 
reprogramação contratual, devido à necessidade de atualização tecnológica dos 
equipamentos que compõem o item 09 do contrato. Importante constar que tais itens foram 
suprimidos do CFET nº 128/2012 PMMC, tornando-se objeto de nova licitação. 
 
No momento, o Município aguarda a aprovação da alteração pleiteada para iniciar o 
processo licitatório com os equipamentos de projeção de vídeo e áudio que melhor atendam 
às atividades do Centro de Arte e Esporte Unificado (CEU), sem alterar o recurso 
disponibilizado para este fim. 
 
Bom ressaltar, inclusive, que a pesquisa de mercado correspondente aos equipamentos de 
áudio e vídeo foi efetuada e devidamente encaminhada à CEF. 
 
Como se pode verificar, não houve violação à Lei nº 8.666/1993, na medida em que não 
objetos distintos não foram reunidos em um único procedimento licitatório (sic), reunindo-
se, tão somente aquilo que era possível de ser reunido, buscando o menor custo na execução 
do projeto, tratando-o com modicidade, dentro da adequada equação custo-benefício. 
 
(...)” 
 



 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A Manifestação da Administração Municipal é insuficiente para descaracterizar o fato 
apontado.  
 
A diminuição da competitividade do Certame Licitatório não se limita ao valor obtido no 
certame. A realização do certame tendo como critério de julgamento o menor preço global 
prejudica a participação de empresas especializadas na instalação de ar condicionado ou no 
fornecimento dos equipamentos de áudio e vídeo para o cineteatro sem que houvesse 
justificativa técnica para a restrição. A adoção de divisão em lotes para os itens que 
pudessem ser executados isoladamente não implicaria aumento relevante de custos 
administrativos. Pelo próprio desenvolvimento do processo se verifica que a pretensa 
economia será dissipada pela realização de novo processo licitatório. 
 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.3. Inspeção física da obra. 
 
Fato 
 
Em 23 de setembro de 2014, foi realizada visita ao canteiro de obras do empreendimento.  
 
A inspeção visual da obra e a respectiva análise foram feitas com base na planilha 
orçamentária e no Projeto Básico fornecido pela CAIXA. Foram verificados “in loco” os 
itens executados do montante contratado, com base no último boletim de medição, emitido 
em 6 de agosto de 2014, que apresentava um índice acumulado de execução financeira de 
54,68%, correspondente a uma execução física de 64%. 
 
Verificou-se que não houve alterações no Projeto Básico apresentado à CAIXA, em relação 
à planilha orçamentária disponibilizada pelo Ministério da Cultura. 
 
Os itens executados verificados, serviços visíveis, são coerentes com a última medição 
realizada, não tendo sido encontrados evidências de ocorrência de superfaturamento. 
Observou-se que as dimensões e quantidades dos materiais empregados e serviços 
executados estão compatíveis com as especificações e o projeto, não tendo sido identificados 
defeitos ou falhas construtivas que ameacem a funcionalidade da obra. 
 
Registro Fotográfico: 
 

  
Foto 1 – Placa de Obra Foto 2 – Quadra esportiva 
 



 

 

  
Figura 3 – Telhado do Prédio Principal Foto 4 – Arredores do Empreendimento 
 

  
Foto 5 – Biblioteca Foto 6 – Lateral do Prédio Principal 
 

  
Foto 7 - Cineteatro Foto 8 – Pista de “Skate” 
 
 
  
##/Fato## 

2.2.4. Unidade Gestora Local. 
 
Fato 
 
A Unidade Gestora Local foi criada pelo Decreto Municipal nº 11.953, de 3 de novembro de 
2011, com 8 membros. Porém, a sua composição está incompleta devido ao desligamento 
dos Coordenadores de Engenharia e Esportes. A Administração Municipal informou, em 22 
de setembro de 2014, por meio do Ofício nº 1589/2014-SEMAS, que a composição da 
Unidade Gestora local está em fase de atualização. 
 
Em 22 de outubro de 2014, por meio de documento sem número, a Administração 
Municipal complementou a informação com a seguinte manifestação: 
 
“(...) 
 
Ainda sobre esse programa, esclarecemos que, inicialmente, a unidade Gestora Local foi 
criada por meio do Decreto Municipal nº 11.953, de 3 de novembro de 2011, com 8 



 

 

membros. Porém, atualmente, a sua composição está incompleta devido ao desligamento 
dos Coordenadores de Engenharia e Esportes, em razão do lapso temporal entre a 
nomeação dos referidos membros e a conclusão e início das atividades, ainda não definida. 
 
Contudo, a composição da unidade Gestora Local está em fase de atualização, o que foi 
devidamente informado por esta Administração Municipal em 22 de setembro de 2014, por 
meio do Ofício nº 1589/2014-SEMAS. Aliás, já existe requerimento formal para a edição e 
novo ato administrativo que defina a nova equipe de trabalho (doc. nº 01). 
 
(...)” 
 
  
##/Fato## 

2.2.5. Plano de Mobilização Social não é executado de acordo com os prazos 
estabelecidos no "Termo de Referência do Processo de Mobilização Social e Gestão das 
Praças dos Esportes e da Cultura", de 21 de março de 2012, que previa a execução até 
o final de 2012, porém ainda se mostra compatível com o prazo de conclusão das obras 
em 8 de dezembro de 2014.  
 
Fato 
 
A Administração Municipal, em 22 de setembro de 2014, por meio do Ofício nº 1589/2014-
SEMAS, apresentou como Plano de Mobilização Social o documento “Termo de Referência 
do Processo de Mobilização Social e Gestão das Praças dos Esportes e da Cultura”, 
elaborado em 21 de março de 2012. 
 
O documento apresenta-se como orientação à execução dos recursos disponibilizados pelo 
Ministério da Cultura para implementação das ações de mobilização social pelos executores 
das obras das Praças de Esporte e da Cultura. 
 
Apesar da previsão de realização de 7 (sete) oficinas no Termo de Referência, a 
Administração Municipal apenas apresentou evidências da realização da Oficina de 
Sensibilização, em 25 de outubro de 2013, e de oficina para discussão sobre formas de 
divulgação para participação da comunidade para mobilização social do CEU (Centro de 
Artes e Esportes Unificado) e sugestões do que deve compor a Praça, em 21 de agosto de 
2014. Além disso, a Administração Municipal apresentou evidências de realização de visitas 
monitoradas em 10, 15 e 18 de setembro de 2014. Essas ações cobrem basicamente o 
conteúdo previsto para a Oficina 01 – Sensibilização. 
 
Em anexo ao Ofício, a Administração Municipal apresentou planejamento de ações de 
Mobilização Social para os meses de setembro a novembro de 2014 e algumas ações com 
data a definir. 
 
Em 22 de outubro de 2014, por meio de documento sem número, a Administração 
Municipal apresentou a seguinte manifestação, quanto ao apontado acima: 
 
“(...) informado por esta Administração Municipal em 22 de setembro de 2014, por meio do 
Ofício nº 1589/2014-SEMAS. (...) 
 
Aliás, por meio do ofício retro mencionado esta Administração Municipal apresentou o 
Plano de Mobilização Social, consistente no documento “Termo de Referência do Processo 



 

 

de Mobilização Social e Gestão das Praças dos Esportes e da Cultura”, elaborado em 21 de 
março de 2012. 
 
O documento apresenta-se como orientação à execução dos recursos disponibilizados pelo 
Ministério da Cultura para implementação das ações de mobilização social pelos 
executores das obras das Praças de Esporte e da Cultura. 
 
Apesar da previsão de realização de 7 (sete) oficinas no Termo de Referência, inicialmente, 
a Administração Municipal apresentou evidências da realização da Oficina de 
Sensibilização, em 25 de outubro de 2013, e de oficina para discussão sobre formas de 
divulgação para participação da comunidade para mobilização social do CEU (Centro de 
Artes e Esportes Unificado) e sugestões do que deve compor a Praça, em 21 de agosto de 
2014. Além disso, a Administração Municipal apresentou evidências de realização de visitas 
monitoradas em 10, 15 e 18 de setembro de 2014. Cobrindo, com essas ações, basicamente 
todo o conteúdo previsto para a Oficina 01 – Sensibilização. 
 
Anexo ao Ofício, apresentamos o planejamento de ações de Mobilização Social para os 
meses de setembro a novembro de 2014 e algumas ações com data a definir. 
 
Bom observar que o Plano de Mobilização Social foi elaborado conforme estabelecido na 
portaria nº 1, de 10 de janeiro de 2012, visando à execução e prestação de contas do 
recurso de R$21.950,00 (vinte e hum mil novecentos e cinquenta reais). Ora, a mobilização 
social deveria ocorrer concomitantemente à construção da Praça de Esportes e da Cultura, 
o que está sendo atendido pelo Município. 
 
No Seminário Regional ocorrido nos dias 25 e 26 de março de 2013 na cidade de São Paulo 
várias questões e dificuldades foram apresentadas pelos gestores dos CEUs ao MinC, 
quanto à execução do Plano de Mobilização Social, que foi imposto ao Município sem 
considerar as realidades locais, ocasionando na inviabilização dos gastos e efetivação do 
referido Plano no período de 2012 a 2014. 
 
Como resultado, o MinC publicou a Portaria nº 095, de 17 de setembro de 2014, que 
substitui e revoga a portaria nº 01/12, conferindo nova regulamentação para a execução e 
prestação de contas das atividades de Mobilização Social dos CEUs. 
 
Com essa nova regulamentação foi possível a adequação do Planejamento e da planilha de 
gastos. 
 
O processo de mobilização social está em execução e tem sido uma importante ferramenta 
para a indução da participação da comunidade local que se refletirá na implantação do 
equipamento. 
 
Conforme o Termo de Referência para Elaboração de Planos de Gestão da Praça dos 
Esportes e da Cultura, todo o planejado visa á construção de uma gestão compartilhada 
entre o poder público e a comunidade local, priorizando processos de mobilização social 
que promovam o sentimento de apropriação da comunidade em relação aos equipamentos 
públicos e á Praça com um todo, potencializando seu uso e sua vitalidade. Os participantes 
considerados alvos das atividades são os moradores da comunidade local (moradores, 
trabalhadores, entidades). 
 



 

 

As seguintes etapas já foram realizadas: 
 

a) Mapeamento do território (2013 atualizado 2014): os equipamentos públicos e 
privados existentes, como funcional e se relacionam; 

b) Reuniões com as Lideranças Comunitárias, Associações de Bairro, Entidades 
Sociais, Equipamento Públicos (creches/escolas), Lideranças Religiosas objetivando 
a sensibilização sobre o projeto (25/10/2013); 

c) Oficina de Sensibilização envolvendo os jovens dos projetos sociais existentes no 
território com elaboração e apresentação de propostas visando à otimização das 
ações a serem desenvolvidas no CEU (21/08/2014); 

d) Visitas Monitoradas pelos técnicos responsáveis pelas obras de construção do 
equipamento (10, 11, 15 e 18/09/2014); 

e) Oficina Complementar: Palestra para 120 jovens que participantes efetivos do 
processo de mobilização, o tema a ser trabalhado será “A importância o Trabalho 
em Equipe – Construção e Desconstrução” (20/10/14); 

Por seu turno, estão em andamento as etapas consistentes em: 
 

a) Oficina para contar a história do bairro “linha do tempo”, de acordo com os relatos 
dos próprios moradores. Essa etapa resultará numa mostra de desenhos, 
reportagens, fotos e curiosidades estabelecendo o retrato da Vila Nova União, 
contada pelo olhar da própria comunidade. Esse material ficará disponível no 
acervo do CEU, à disposição da população (17 a 20/11/14); 

b) Oficina com a comunidade geral a ser realizada no dia 15/11 no Centro Familiar 
Maria Medianeira; 

c) Oficina Complementar: Intervenção Urbana – Grafite/Pixo- (4 e 5/12/14); 
d) Eleição e Instalação do Comitê Gestor (5/12/2014); 
e) Plano de Gestão: em construção com a UGL e os participantes das oficinas, 

definindo-se entre outras coisas os dias e horários de funcionamento; definição da 
equipe de recursos humanos; definição das atividades. O plano propriamente dito 
será executado pelo Comitê Gestor após a eleição do mesmo; 

f) Elaboração do Regimento Interno para uso e ocupação do CEU – pós eleição do 
Comitê Gestor; 

 
Ressaltamos que todas as oficinas têm sido realizadas conforme orientações dos Ministérios 
da Cultura e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 
 
(...)” 
 
  
##/Fato## 

2.2.6. Grupo Gestor e Plano de Gestão ainda não foram instituídos de acordo com o 
prazo de 18 meses estabelecido para tingimento de metas previstas no "Termo de 
Referência do Processo de Mobilização Social e Gestão das Praças dos Esportes e da 
Cultura", de 21 de março de 2012, porém a instituição dos mesmos ainda se mostra 
compatível com o prazo de conclusão das obras em 8 de dezembro de 2014. 
 
 



 

 

Fato 
 
A Administração Municipal informou, em 22 de setembro de 2014, por meio do Ofício nº 
1589/2014-SEMAS, que o Grupo Gestor ainda não foi instituído, estando em fase de 
implantação. 
 
No mesmo documento, a Administração Municipal informou que o Plano de Gestão do 
Equipamento está em processo de elaboração. 
 
A ausência de constituição do Grupo Gestor e da formulação do Plano de Gestão do 
Equipamento prejudica a participação social e a condução das ações necessárias ao pleno 
funcionamento do equipamento, visando à excelência dos serviços oferecidos.  
 
Em 22 de outubro de 2014, por meio de documento sem número, a Administração 
Municipal apresentou a seguinte manifestação: 
 
“(...) 
 
Acerca da não instituição do Grupo Gestor e do Plano de Gestão, é bom lembrar que a 
Administração Municipal informou, em 22 de setembro de 2014, por meio do Ofício nº 
1589/2014-SEMAS, que o Grupo Gestor ainda não tinha sido instituído, mas já estava em 
fase de implantação, não sendo o assunto desconhecido pelos Ministérios. 
 
No mesmo documento, a Administração Municipal informou que o Plano de Gestão do 
Equipamento estava, e está, em processo de elaboração o que afasta a afirmação de que a 
ausência de constituição do Grupo Gestor e da formulação do Plano de Gestão do 
Equipamento prejudica a participação social e a condução das ações necessárias ao pleno 
funcionamento do equipamento, visando a excelência dos serviços oferecidos. 
 
Isso porque, de acordo com o Termo de Referência para Elaboração de Planos de Gestão 
da Praça de Esportes e da Cultura, para cada Praça deve ser constituído um Grupo Gestor, 
composto por membros da comunidade, de entidades e do poder público local 
(preferencialmente membros da Unidade Gestora Local), com poder deliberativo sobre as 
atividades e a forma de funcionamento do equipamento. 
 
Ademais, já foi sugerido, por nós, que seja realizado um conjunto básico de oficinas de 
mobilização comunitária, desenvolvidas ao longo do período da obra, contemplando os 
seguintes temas: 
 

• Sensibilização acerca do projeto: conceito da praça, funcionamento dos 
equipamentos e gestão matricial (Grupo Gestor); 

• Planejamento de usos e programação do futuro equipamento: potencialidades 
locais, parcerias e articulação com programas dos governos estaduais e federais 
dos Ministérios envolvidos; 

• Formação do Grupo Gestor: Moderação, facilitação e convivência em grupo; 
estatuto para o Grupo; 

• Planejamento e execução de ação de intervenção no edifício e/ou no seu entorno, 
pág. 12 do Termo de Referência para Elaboração de Planos de Gestão da Praça dos 
Esportes e da Cultura. 



 

 

 
Assim, entendemos que nosso Plano de Mobilização contempla as várias fases de 
sensibilização que antecedem a formação do Grupo Gestor, priorizando ações que 
promovam o sentimento de apropriação da comunidade em relação aos equipamentos 
públicos e à Praça como um todo, potencializando seu uso e vitalidade. 
 
A penúltima etapa do processo é a formação do Grupo Gestor, cujo tema vem sendo tratado 
desde as primeiras reuniões, objetivando-se a formação por meio da eleição entre os 
participantes das etapas preparatórias, ressaltando que, com esse trabalho, algumas 
lideranças que estão participando das diversas fases da mobilização já se sentem apta ao 
exercício da referida função. 
 
(...)” 
 
  
##/Fato## 

2.2.7. Riscos à efetividade da participação no "Curso em Gestão de Equipamentos 
Públicos Online FGV". 
 
Fato 
 
A Administração Municipal, em 22 de setembro de 2014, por meio do Ofício nº 1589/2014-
SEMAS, informou que 4 (quatro) representantes do município participaram do curso, 2 
(dois) representaram a Comunidade e 2 (dois) a Administração Municipal. Dos 4 (quatro) 
representantes, apenas 1 (um) representante da Comunidade concluiu o curso e ainda 
participa do projeto. O segundo representante da Comunidade continua a participar do 
projeto, apesar de não ter concluído o curso. Os dois representantes da Administração 
Municipal não participam mais do projeto e apenas um deles logrou concluí-lo. 
 
Em 22 de outubro de 2014, por meio de documento sem número, a Administração 
Municipal apresentou a seguinte manifestação: 
 
“(...) 
 
Acerca do apontamento numerado como item 7, no relatório preliminar, bom esclarecer 
que, decorridos cerca de 4 anos desde o início desse processo, houve alterações na 
composição das representações por parte do Poder Público em decorrência da mudança de 
postos de trabalho e mesmo da exoneração de servidores. Ademais, em todas as fases de 
capacitação foram definidos representantes para participação das fases seguintes de 
capacitação. Com isso, nem todos puderam participar dos cursos ofertados. 
Especificamente em relação ao Curso em Gestão de Equipamentos Públicos On line FGV. 
 
Contudo, houve a conclusão do curso por 2 membros (1 do poder público e 1 da sociedade 
civil). Os outros dois inscritos tiveram a participação prejudicada considerando a mudança 
do local de trabalho do representante do Poder Público e a indisponibilidade de tempo 
justificada pela representante da sociedade civil. O que não acarretou prejuízos ao 
processo, considerando-se que a representação da sociedade civil que concluiu o curso é 
uma professora que atuou como multiplicadora capacitando àqueles que não tiveram 
acesso ao referido curso e continua atuante no processo de Mobilização do território.” 
 
  
##/Fato## 



 

 

2.2.8. Preços compatíveis com o banco de dados do SINAPI. 
 
Fato 
 
Examinando-se o orçamento básico do Contrato de Repasse n° 363.579-51, verificou-se a 
compatibilidade entre os custos previstos e os valores praticados no mercado, consoante 
comparação com os dados do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil (SINAPI) referentes a julho/2011.  

O custo do empreendimento sem BDI foi orçado em R$ 1.775.331,75. Foram examinados os 
120 itens mais significativos do orçamento básico, somando R$ 1.425.236,35, que equivale 
a 80,28% do total. 

  
##/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: 201411374 
Município/UF: Mogi das Cruzes/SP 
Órgão: MINISTERIO DA EDUCACAO 
Instrumento de Transferência: Não se Aplica  
Unidade Examinada: MOGI DAS CRUZES ADMINISTRACAO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 17.446.083,25 
Prejuízo: R$ 1.467.493,23 
 
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 2030 - Educação Básica / 12KU - Implantação de 
Escolas para Educação Infantil no município de Mogi das Cruzes/SP. 
 
A ação fiscalizada destina-se a contribuir para o desenvolvimento e a universalização do 
Ensino Básico mediante aporte de recursos destinados à implementação de projetos 
caracterizados por ações que visem priorizar a ampliação do atendimento, bem como a 
melhoria e a qualidade da aprendizagem nas escolas públicas. 

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

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

2.1.1. Medição a maior e consequente superfaturamento por quantidade. 
 
Fato 
 
Durante a inspeção física das obras de construção de 12 unidades de educação infantil 
relativas ao Pró-Infância constantes do Termo de Compromisso PAC 2013119/2012 
detectamos superfaturamento em 06 delas, no valor total de R$ 3.380.466,29, representando 
23,31% sobre o valor medido e pago. 

Como as obras não se encontram concluídas (ver tabela 1), a administração municipal, 
quando confrontada durante as inspeções físicas com as irregularidades aqui apresentadas, se 
propôs a glosar das medições posteriores o pagamento a maior. Contudo, apesar de 
apresentarem durante a fiscalização retificações das referidas medições, as mesmas não se 
encontravam ainda devidamente formalizadas e apresentavam incorreções, persistindo o 
superfaturamento. 



 

 

Tabela 1 – Situação das Obras. 

Identificação N° de 
Contrato 

Valor Total do 
Contrato (R$) 

Valor 
Executado 

(R$) 
% 

159 113/2013 
         
2.795.285,02  

        
2.215.269,13  79,25% 

160 110/2013 
         
2.822.613,21  

        
2.018.500,77  71,51% 

161 111/2013 
         
2.871.378,58  

        
2.064.760,26  71,91% 

163 112/2013 
         
2.846.847,28  

        
1.592.823,17  55,95% 

165 116/2013 
         
2.599.487,91  

        
1.206.918,99  46,43% 

166 103/2013 
         
2.319.502,44  

        
1.675.213,78  72,22% 

167 008/2013 
         
2.555.095,32  

        
1.389.995,27  54,40% 

169 117/2013 
         
3.071.053,26  

        
1.837.266,34  59,83% 

171 071/2013 
         
3.020.748,22  

            
590.657,53  19,55% 

184 035/2014 
         
2.970.770,02  

            
154.950,71  5,22% 

188 009/2014 
         
2.747.202,70  

                             
-    0,00% 

192 062/2014 
         
2.297.724,05  

                             
-    0,00% 

 

A seguir apresentamos o resumo e os respectivos detalhamentos do superfaturamento 
encontrado durante a inspeção física:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMO DOS SUPERFATURAMENTOS 

 

 

 

VALOR TOTAL MEDIDO: Se refere ao valor medido e atestado pela fiscalização da 
Prefeitura Municipal com a respectiva autorização de pagamento. 

 

VALOR EXECUTADO: Se refere ao valor executado e detectado pela equipe de 
fiscalização da CGU. Observa-se que o percentual de superfaturamento foi determinado em 
relação ao valor total pago. 

 

SUPERFATURAMENTO: É a diferença do valor medido pela administração versus o 
valor executado detectado pela CGU. 

 

Resumo do cálculo do superfaturamento de Creche Pro-infância – EDU-159 

 

 

Detalhamento do cálculo do edifício: A - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Resumo do cálculo área externa: B - SERVIÇOS EXTERNOS COMPLEMENTARES 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

  
 
 

 

 

 

 

 



 

 

Resumo do cálculo do superfaturamento de Creche Pro-infância – EDU-160 

 

 

Detalhamento do cálculo do edifício: A - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Resumo do cálculo área externa: B - SERVIÇOS EXTERNOS COMPLEMENTARES 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

 

Resumo do cálculo do superfaturamento de Creche Pro-infância – EDU-161 

 

Detalhamento do cálculo do edifício: A - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Resumo do cálculo área externa: B - SERVIÇOS EXTERNOS COMPLEMENTARES

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

  

  
 

Resumo do cálculo do superfaturamento de Creche Pro-infância – EDU-163 

 

 

Detalhamento do cálculo do edifício: A - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Resumo do cálculo área externa: B - SERVIÇOS EXTERNOS COMPLEMENTARES 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

  
 
 

Resumo do cálculo do superfaturamento de Creche Pro-infância – EDU-167 

 

 

Detalhamento do cálculo do edifício: A - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Resumo do cálculo área externa: B - SERVIÇOS EXTERNOS COMPLEMENTARES 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

  
 



 

 

Resumo do cálculo do superfaturamento de Creche Pro-infância – EDU-169 

 

 

Detalhamento do cálculo do edifício: A - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Resumo do cálculo área externa: B - SERVIÇOS EXTERNOS COMPLEMENTARES 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Registro fotográfico das demais obras onde não foram detectados superfaturamento. 

 

EDU 188 – CRECHE PEDRA BRANCA 

        

EDU 192 – CRECHE VILA BRASIL 

    

EDU 171 – CHÁCARA GUANABARA 

    

 

 

 



 

 

EDU 184 – JARDIM MARGARIDA 

    

EDU 165 – RODEIO 

    

EDU 166 – PARQUE OLÍMPICO 

   

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A Prefeitura Municipal de Mogi da Cruzes, por meio de documento s/nº datado de 
22/10/2014, em resposta ao Ofício nº 26852/2014/CGU/GAZ/CGU-



 

 

REGIONAL/SP/CGU/PR, concordou que houve medição a maior, conforme consta nos 
documentos apresentados em anexo à manifestação. 

Contudo, apesar de terem glosado parte do superfaturamento apontado pela equipe de 
fiscalização da CGU/SP, alguns itens não o foram, conforme explicado na página nº 12 da 
manifestação do gestor: 

“Destaca-se que da data da inspeção física realizada pela CGU até o momento da glosa da 
medição, foram constatados, pela fiscalização de obras do Município, que serviços até 
então desconsiderados já haviam sido executados pela contratada, razão por que os 
mesmos não foram suprimidos, em sua totalidade, do valor total acumulado”. 

A seguir, a manifestação na íntegra: 

“O Município de Mogi das Cruzes celebrou com o Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, o Termo de Compromisso PAC 

203119/2012, objetivando a construção de 12 (doze) unidades de educação infantil, modelo 

Proinfância Tipo B, em diversas localidades do Município, conforme tabela abaixo: 

TABELA 1 – RESUMO DAS CRECHES PROINFÂNCIA E VALORES DE INVESTIMENTO 

ITEM CRECHE 
VALOR 

CONVENIADO FNDE 

N.º DE 

CONTRATO 

VALOR TOTAL 

CONTRATADO* 

1 

CRECHE PROINFÂNCIA 

(EDU 159) Rua Pedro Paulo 

dos Santos esquina com a Rua 

José Rodrigues Pires, 

Jundiapeba 

R$1.453.828,28 113/13 R$2.795.285,02 

2 

CRECHE PROINFÂNCIA 

(EDU 160) Rua Pedro Paulo 

dos Santos esquina com a Rua 

Laurindo Pereira, Jundiapeba 

R$1.453.828,38 110/13 R$2.822.613,21 

3 
CRECHE PROINFÂNCIA 

(EDU 161) Rua Nito Sona 

esquina com a Rua Benedito 

R$1.453.828,38 111/13 R$2.871.378,58 



 

 

Rodrigues de Souza, Jundiapeba 

4 

CRECHE PROINFÂNCIA 

(EDU 163) Avenida José 

Galluci esquina com a Rua José 

Pereira, Jundiapeba 

R$1.453.828,38 112/13 R$2.846.847,28 

5 
CRECHE PROINFÂNCIA 

(EDU 165) Fazenda Rodeio 
R$1.453.828,38 116/13 R$2.599.487,91 

6 
CRECHE PROINFÂNCIA 

(EDU 166) Parque Olímpico 
R$1.453.828,38 103/13 R$2.319.502,44 

7 

CRECHE PROINFÂNCIA 

(EDU 167) Conjunto Santo 

Ângelo 

R$1.453.828,38 008/14 R$2.555.095,32 

8 

CRECHE PROINFÂNCIA 

(EDU 169) Jardim Santos 

Dumont 

R$1.453.990,02 117/13 R$3.071.053,26 

9 
CRECHE PROINFÂNCIA 

(EDU 171) Chácara Guanabara 
R$1.453.830,63 071/13 R$3.114.371,66 

10 
CRECHE PROINFÂNCIA 

(EDU 184) Jardim Margarida 
R$1.453.807,18 035/14 R$2.970.770,02 

11 

CRECHE PROINFÂNCIA 

(EDU 188) Residencial Pedra 

Branca 

R$1.453.828,35 009/14 R$2.747.202,70 

12 
CRECHE PROINFÂNCIA 

(EDU 192) Vila Brasileira 
R$1.453.828,38 062/14 R$2.297.724,05 



 

 

*Valor contratual já incluindo termo aditivo 

Assim, as unidades escolares do Proinfância estão sendo 

edificadas em diversas localidades do Município de Mogi das Cruzes e seguem o projeto 

padrão do FNDE, que possui, em seu programa de atividades, ambientes essenciais para a 

aprendizagem das crianças, como: salas de aula, sala de informática, bibliotecas, 

sanitários, fraldários, recreio coberto, parque, refeitório, entre outros ambientes, que 

permitem a realização de atividades pedagógicas, recreativas, esportivas e de alimentação, 

além das administrativas e de serviço. E a edificação do modelo Proinfância Tipo B possui 

área construída de, aproximadamente, 1.500,00m2 

Execução e Andamento das Obras 

No tocante às obras de construção das creches do Proinfância, 

ressaltamos que todas se encontram em pleno andamento, sendo que 8 (oito) unidades estão 

em ritmo acelerado, com todos os blocos didáticos já edificados e em fase de acabamento e 

outras 4 (quatro) unidades estão em início de obras, com execução dos serviços 

complementares externos e mobilização dos serviços de infraestrutura. 

A fim de ilustrar o bom andamento das obras, anexamos ao 

presente relatório o levantamento fotográfico dos empreendimentos (doc. nº 02), 

ressaltando que todos serviços estão sendo executados de acordo com as especificações 

técnicas observando os critérios das boas práticas construtivas. 

Execução Física e Medição 

Contudo, observamos que o relatório preliminar de 

fiscalização, encaminhando pela Controladoria-Geral da União - CGU, apontado que, das 

12 (doze) unidades escolares avaliadas, foram encontradas divergências de “medição a 

maior e consequentemente superfaturamento por quantidades” em 6 (seis) unidades 

escolares. 

Para esclarecer o que chamou de superfaturamento, o referido 

relatório conceituou “superfaturamento” como: “a diferença do valor medido pela 

administração versus o valor detectado pela CGU”. 

Nesse momento, bom ressaltar que o superfaturamento ocorre 

quando se pagam valores acima daqueles devidos, em geral decorre da aceitação de 



 

 

quantidades acima daquelas realmente empregadas no objeto, o que, definitivamente, não 

correu. 

Nesse contexto, esclarecemos que todas as 12 (doze) unidades 

de creche proinfâncias pactuadas pelo Município de Mogi das Cruzes vêm sendo 

executadas em conformidade com os projetos executivos aprovados, observando os critérios 

de qualidade técnica, bem como os prazos e os custos previstos. 

As obras apresentam evolução física constante, seguindo o 

cronograma físico-financeiro e tem como meta que as creches estejam em pleno 

funcionamento já no inicio do próximo ano letivo. 

Todos os serviços indicados como glosas pelo CGU foram 

reavaliados pela fiscalização de obras do Município e, de acordo com os critérios adotados 

pelo Órgão fiscalizador, foram excluídos os serviços relacionados da medição, conforme 

planilhas em anexo (doc. nº 03). 

Ademais, o “Valor Total Executado”, apurado pela CGU e 

avaliado pelo Município, é de R$ 11.118.614,94, valor este que foi considerado no 

fechamento das medições, após efetivadas as glosas propostas.  

Para fim de equalização dos trâmites administrativos, as 

medições foram revisadas e analisadas a partir de novos processos administrativos 

protocolados pela empresa contratada.  

Destaca-se que da data da inspeção física realizada pela CGU 

até o momento da glosa da medição, foram constatados, pela fiscalização de obras do 

Município, que serviços até então desconsiderados já haviam sido executados pela 

contratada, razão por que os mesmos não foram suprimidos, em sua totalidade, do valor 

total acumulado. 

A partir das glosas e compatibilizações realizadas, os 

processos administrativos relativos às respectivas medições – atualmente em trâmite 

administrativo na Secretaria Municipal de Finanças, conforme anexo (doc. nº 04) – foram 

oficializados e os valores das medições foram apurados conforme tabela a seguir: 

 

 



 

 

TABELA 2 – RESUMO DAS CRECHES PROINFÂNCIA GLOSADAS E VALOR 
ACUMULADO 

IT

E

M 

CRECH

E 

N.º 

CONT

RATO 

 

VALOR TOTAL 

CONTRATADO 

COMPATIBILIZA

DO 

VALOR TOTAL 

ACUMULADO 

MEDIDO (R$) 

VALOR TOTAL DE 

GLOSA APURADO 

CGU 

VALOR EXECUTADO 

(VISTORIA CGU) 

1 

CRECHE 
PROINF
ÂNCIA 
(EDU 
159) 
Jundiape
ba 

113/1

3 

 

R$2.795.285,02 R$ 2.544.160,40 - (R$ 328.891,27) R$ 2.215.269,13 

2 

CRECHE 
PROINF
ÂNCIA 
(EDU 
160) 
Jundiape
ba 

110/1

3 

 

R$2.822.613,21 R4 2.726.242,16 - (R$ 707.741,39) R$ 2.018.500,77 

3 

CRECHE 
PROINF
ÂNCIA 
(EDU 
161) 
Jundiape
ba 

111/1

3 
R$2.871.378,58 R4 2.555.548,52 - (R$ 490.788,26) R$ 2.064.760,26 

4 

CRECHE 
PROINF
ÂNCIA 
(EDU 
163),  
Jundiape
ba 

112/1

3 

 

R$2.846.847,28 R$ 2.402.723,45 - (R$ 809.900,28) R$ 1.592.823,17 

7 

CRECHE 
PROINF
ÂNCIA 
(EDU 
167), 
Conjunto 
Santo 

008/1

4 

 

R$2.555.095,32 R$ 2.017.945,62 - (R$ 627.950,35) R$ 1.389.995,27 



 

 

Ângelo 

8 

CRECHE 
PROINF
ÂNCIA 
(EDU 
169),  
Jardim 
Santos 
Dumont 

117/1

3 
R$3.071.053,26 R$ 2.252.461,08 - (R$ 415.194,74) R$ 1.837.266,34 

 R$ 16.962.272,67 R$ 14.499.081,23 -(R$ 3.380.466,29) R$ 11.118.614,94 

A fim de instruir a tabela n.º 2, encaminhamos em anexo as 

Planilhas de Quantidades e Preços Unitários – detalhando: Valor Total do Contrato 

Compatibilizado, Valor Total Acumulado, Valor Total de Glosa Apurado CGU, Valor 

Executado Vistoria CGU, Valor Total de Glosa PMMC (doc. nº 03). 

Assim, após as devidas compatibilizações, as presentes 

medições foram tramitadas através dos seguintes processos administrativos: 

TABELA 3 – RESUMO DO VALOR TOTAL ACUMULADO / MEDIÇÃO ATUAL 

ITEM CRECHE 

N.º 

CONTRAT

O 

 

VALOR TOTAL 

ACUMULADO 

MEDIDO (R$) 

PROCESSO 

ADMINISTRATIV

O DE MEDIÇÃO 

VALOR 

MEDIDO 

VALOR TOTAL 

ACUMULADO 

1 

CRECHE 
PROINFÂNC
IA (EDU 
159) 
Jundiapeba 

113/13 R$ 2.215.269,13 40.439/14  R$ 183.967,39 
R$ 

2.399.236,52 

2 

CRECHE 
PROINFÂNC
IA (EDU 
160) 
Jundiapeba 

110/13 R$ 2.018.500,77 40.440/14  R$ 271.125,55 
R$ 

2.289.626,32 



 

 

3 

CRECHE 
PROINFÂNC
IA (EDU 
161) 
Jundiapeba 

111/13 R$ 2.064.760,26 40.441/14  R$ 183.724,76 
R$ 

2.248.485,02 

4 

CRECHE 
PROINFÂNC
IA (EDU 
163),  
Jundiapeba 

112/13 R$ 1.592.823,17 40.443/14  R$ 256.529,85 
R$ 

1.849.353,02 

7 

CRECHE 
PROINFÂNC
IA (EDU 
167), 
Conjunto 
Santo Ângelo 

008/14 R$ 1.389.995,27 40.438/14  R$ 464.541,09 
R$ 

1.854.536,36 

8 

CRECHE 
PROINFÂNC
IA (EDU 
169), Jardim 
Santos 
Dumont 

117/13 R$ 1.837.266,34 40.442/14  R$ 107.608,19 
R$ 

1.944.874,53 

 R$ 
11.118.614,94 

 R$ 1.467.496,83 
R$ 

12.586.111,77 

 

Face o exposto, informamos que as ações propostas foram 

plenamente atendidas e visam a melhor adequação técnica do objeto em atendimento as 

orientações da fiscalização da Controladoria-Geral da União. 

Sobretudo, e conforme já apontado no relatório da CGU, os 

preços unitários são compatíveis com os valores praticados no mercado, consoante com a 

comparação do banco de dados do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 

Construção Civil – SINAPI referentes a junho de 2013. 

As unidades escolares “Creche Proinfância Tipo – B”  vêm 

sendo executadas de acordo com os critérios de qualidade técnica com o objetivo 

disponibilizar a toda a população de Mogi das Cruzes um equipamento público que seja 



 

 

referência na sua execução e funcionalidade e que certamente resultará na qualidade dos 

serviços prestados ao Cidadão e nas políticas públicas de educação. 

Importante dizer que as obras compromissadas tem seu 

monitoramento e acompanhamento realizado através do Sistema Integrado de 

Monitoramento de Obras do SIMEC . Por meio do qual são introduzidos todos os dados e 

vistorias dos empreendimentos em execução em nosso Município para total supervisão pelo 

FNDE. 

 

 

 



 

 

IMAGEM 1 -  SISTEMA SIMEC – Obras Mogi das Cruzes 

Além do sistema SIMEC, tendo em vista a evolução e o bom 

andamento das obras, o Município de Mogi das Cruzes já recebeu, em duas oportunidades, 

o acompanhamento de empresa gerenciadora (Concremat Engenharia e Tecnologia), 

contratada pelo Governo Federal para vistoria das obras. 

Destaca-se por fim que com o intuito de assegurar a 

exequibilidade do objeto, e em atendimento ao item “VI” do Termo de Compromisso 

firmado com o FNDE, a Municipalidade responsabilizou-se, por meio de recursos próprios, 

 



 

 

com o aporte financeiro necessário para a implantação dos empreendimentos escolares, 

ainda que os valores repassados pelo FNDE se revelem insuficientes para cobrir todas as 

despesas. 

TABELA 4 – QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO 

Termo de Compromisso PAC 203119/2012 Valor Total 

Recursos FNDE R$ 17.446.083,12 (52,85%) 

Recursos Próprios Município R$ 15.565.248,33 (47,15%) 

Valor Total R$ 33.011.331,45 (100%) 

Portanto, o objetivo maior desta ação é que os 

empreendimentos sejam executados em total conformidade com o termo de compromisso 

firmado e em cumprimento das normas legais, pois a consecução do objeto é indispensável 

à melhoria da qualidade da educação em nosso Município.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
De acordo com a manifestação do gestor, R$ 1.467.493,23 deixaram de ser glosados. Com o 
encerramento do período de campo dessa fiscalização, essa equipe não pôde atestar se os 
referidos serviços foram mesmos executados, conforme afirma o Gestor municipal. 

Assim sendo, apesar da glosa efetuada, a constatação está mantida, pois no momento da 
fiscalização o superfaturamento foi constatado e posteriormente admitido pelo gestor com a 
glosa, ainda que parcial, dos itens das obras não executados apontados pela equipe da 
CGU/SP. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: O FNDE deve exigir da prefeitura a demonstração da execução dos 
serviços pagos e emitir parecer conclusivo quanto à adequação dos serviços executados. Se 
necessário, instaurar o devido processo de Tomada de Contas Especial. 
 
 
2.2 Parte 2 
 
Nesta parte serão apresentadas as situações detectadas cuja competência primária para 
adoção de medidas corretivas pertence ao executor do recurso federal. 

Dessa forma, compõem o relatório para conhecimento dos Ministérios repassadores de 
recursos federais, bem como dos Órgãos de Defesa do Estado para providências no âmbito 



 

 

de suas competências, embora não exijam providências corretivas isoladas por parte das 
pastas ministeriais. Esta Controladoria não realizará o monitoramento isolado das 
providências saneadoras relacionadas a estas constatações. 

2.2.1. Licitações, Contratos, Aditivos, Pagamentos e Análise de Custos. 
 
Fato 
 
Para a contratação das obras de construção de 12 unidades de educação infantil relativas ao 
Pró-Infância constantes do Termo de Compromisso PAC 2013119/2012 foram realizadas os 
seguintes processos licitatórios e respectivos contratos e aditivos: 

 

 

Quadro de referência para identificação das obras

 



 

 

Foram analisados todos processos licitatórios, contratos, aditivos aqui elencados e os 
respectivos processos de pagamentos nos aspectos da legalidade, formalização, restrição da 
competitividade e adequação dos custos praticados. 

Na análise da documentação não foram detectadas irregularidades. 

  
##/Fato## 

2.2.2. Preços compatíveis com o banco de dados do SINAPI. 
 
Fato 
 
Examinando-se as propostas de preços do licitante vencedor da Concorrência n° 013-2/13 e 
da Concorrência n° 023/13, verificou-se a compatibilidade com os valores praticados no 
mercado, consoante comparação com os dados do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e 
Índices da Construção Civil (SINAPI) referentes a junho/2013. 

  
##/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: 201411747 
Município/UF: Mogi das Cruzes/SP 
Órgão: MINISTERIO DA SAUDE 
Instrumento de Transferência: Contrato de Repasse - 649221 
Unidade Examinada: HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 1.000.000,00 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 15 a 24 de setembro de 2014 sobre 
a aplicação dos recursos do Programa 1220 - Assistência Ambulatorial e Hospitalar 
Especializada / 8535 - Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde no 
município de Mogi das Cruzes/SP. 
 
A ação fiscalizada destina-se a apoio técnico e financeiro aos estados e municípios para a 
organização e reestruturação da rede de serviços especializados no SUS, de acordo com as 
diretrizes estabelecidas pelas normas vigentes, contribuindo para a melhoria do acesso e da 
qualidade dos serviços prestados aos usuários do SUS nessa área.. 

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

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

2.1.1. Regularidade na análise da planilha de custos da obra. 
 
Fato 
 
A empresa Topus Terra Engenharia e Construções Ltda. (CNPJ 60.410.511/0001-03) foi 
contratada, consoante certame licitatório realizado pela Santa Casa de Misericórdia de Mogi 
das Cruzes (Processo nº 01/2014), para execução da obra de reforma com adaptação da 
Unidade de Laboratório de Ortopedia. O empreendimento foi contratado pelo montante de 
R$ 687.371,04 (seiscentos e oitenta e sete mil trezentos e setenta e um reais e quatro 
centavos).  
 
É importante registrar que as metas originais do Contrato de Repasse nº 0277.483-87 (valor 
total R$ 1.000.000,00) foram reduzidas. Nesse passo, as obras referentes ao Banco de 
Sangue, Laboratório e Fisioterapia seriam realizadas no segundo piso, hoje não existente. 



 

 

Ocorre que as obras suprimidas caracterizariam ampliação e a emenda referente ao contrato 
com o agente financeiro contempla apenas serviços de reforma. 
 
Em análise à planilha de custos do empreendimento observou-se compatibilidade entre os 
valores e quantidades dos itens constantes do documento de execução da obra com os 
valores praticados no mercado, consoante pesquisa de preço realizado pela equipe de 
fiscalização da CGU. Tal fato induz a conclusão pela equipe de ausência de 
superfaturamento na obra em comento. 
  
##/Fato## 

2.1.2. Regularidade na composição dos custos registrados no contrato. 
 
Fato 
 
A equipe procedeu à análise inicial do contrato firmado com a empresa executora da obra e a 
respectiva planilha contratual. Vale destacar que o último aditamento estabelece o dia 
26/06/2015 como prazo de encerramento da avença. 
 
Na sequência, procedeu-se à comparação da planilha de custos com o único boletim de 
medição pago, tendo sido verificada a compatibilidade entre os documentos. A análise não 
evidenciou inconsistências dos quantitativos ou serviços registrados no boletim da primeira 
medição com a planilha de custo da obra. 
 
A inspeção evidenciou, ainda, compatibilidade entre a execução física e os pagamentos 
autorizados pelo agente financeiro do contrato de repasse. A conclusão da equipe é que não 
ocorreram pagamentos antecipados ou por serviços não prestados. 
 
  
##/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. Serviços constantes da planilha de medição não executados integralmente. 
 
Fato 
 
Na inspeção física da obra, optou-se pela utilização da última medição da obra para fins de 
parâmetro de acompanhamento. Cabe ressaltar que o boletim de medição em questão ainda 
não havia gerado pagamento pelo agente financeiro do contrato.  
 
A equipe evidenciou que o item 11.1 – Porta lisa comum/ encabeçada – 82x210cm continha 
a execução de 14 unidades (custo unitário R$ 416,34). Ocorre, entretanto, que nenhuma das 
portas previstas foi integralmente instalada, conforme se depreende do registro fotográfico 
abaixo: 



 

 

 

  
Portas lisas comuns não instaladas Batentes aguardando instalação 

  
Batentes instalados sem portas e ferragens Batente aguardando instalação 
 
Em situação análoga, registramos que o item 8.1 – Contrapiso em argamassa Traço 1:4 
(cimento e areia) foi registrado na planilha de medição com 458,15 m² de execução, 
totalizando R$ 12.716,10 (doze mil setecentos e dezesseis reais e dez centavos). O serviço 
medido compreende 78% do total previsto para a obra (583,35 m²). 
 
Evidenciou-se, todavia, que a execução foi menor do que registrado na planilha de medição. 
Cabe considerando que a obra foi dividida em dois setores, visando mitigar os prejuízos ao 
atendimento de pacientes. A área do serviço vistoriado pela equipe CGU não contempla 
execução do contrapiso para toda a seção de obra disponível para a reforma. A equipe 
estimou 225 m² de contrapiso efetivamente executado. 
 

  
Contrapiso em execução Sala sem execução de contrapiso 

 



 

 

Reiteramos, contudo, que os serviços acima constam da planilha de 2ª medição que não 
havia sido paga pela CAIXA até a execução da vistoria “in loco” da CGU. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Os gestores da Santa Casa de Misericórdia apresentaram, através do documento PROV. nº 
523/14, de 10/11/2014, as seguintes justificativas: 
 
“Em atendimento ao Ofício nº 26918/2014/CGU/GAB/CGU-REGIONAL/SP/CGU-PR, 
esclarecemos sobre os itens vistoriados e medidos em planilha: 
 
Item 11.1 – Porta lisa comum / encabeçada – 0.82x2.10cm – no dia da vistoria as portas 
estavam sendo colocadas, uma vez que os batentes estavam colocados e folhas de portas e 
ferragens estavam na espera para serem colocadas e atualmente encontram-se executadas 
antes da realização do pagamento. Instalações já executadas. 
 
Item 8.1 – Contra piso em Argamassa Traço 1:4 (Cimento e Areia) Espessura 0,05cm. 
 
 Executados na 1ª Etapa: 458,15m² - na oportunidade estava sendo executado o item 
acima descrito, com metragem total de 458,15m², sendo concluído a 1ª etapa até a medição, 
visita do agente e a realização do pagamento, restando portanto para ser executado a 
metragem de 125,20m² que será executado na segunda etapa da obra, totalizando no final 
da obra a metragem mencionada em planilha, com área total de 583,35m², não sendo essa 
metragem passível de alteração até o final das obras, conforme acompanhamento e 
verificação de nossa arquiteta responsável, Sra. E.C.B., CAU nº 33859-1.” 
 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Justificativa não acatada. No que tange à instalação das portas, refutamos a informação 
preliminar quanto ao estágio de cumprimento do serviço. Conforme demonstrado no registro 
fotográfico da equipe de fiscalização desta CGU-R/SP existiam, no momento da vistoria, 
batentes que aguardavam instalação. Ademais, o gestor deixou de apresentar prova concreta 
da realização do serviço. Nada obstante, a questão principal do apontamento de auditoria diz 
respeito à inclusão de serviços não realizados na planilha de medição, o que constitui prática 
potencialmente lesiva ao patrimônio público. 
 
Em relação à execução do contrapiso, mantemos entendimento análogo quanto à 
impropriedade na inclusão de serviços em execução como atividade integralmente cumprida. 
Nesse passo, a entidade não apresentou provas da conclusão do serviço. 
 
É oportuno registrar que a antecipação de pagamento pela Administração Pública antes da 
efetiva prestação dos serviços contratados por ela encontra óbice nas disposições contidas 
nos arts. 62 e 63 da Lei nº 4.320, de 1964. 
 
 
 
 
 
  
##/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: 201411749 
Município/UF: Mogi das Cruzes/SP 
Órgão: MINISTERIO DA SAUDE 
Instrumento de Transferência: Contrato de Repasse - 750357 
Unidade Examinada: MOGI DAS CRUZES ADMINISTRACAO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 3.000.000,00 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 15 a 24 de setembro de 2014 sobre 
a aplicação dos recursos do Programa 1220 - Assistência Ambulatorial e Hospitalar 
Especializada / 8535 - Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde no 
município de Mogi das Cruzes/SP. 
 
A ação fiscalizada destina-se a apoio técnico e financeiro aos estados e municípios para a 
organização e reestruturação da rede de serviços especializados no SUS, de acordo com as 
diretrizes estabelecidas pelas normas vigentes, contribuindo para a melhoria do acesso e da 
qualidade dos serviços prestados aos usuários do SUS nessa área. 

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

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

2.1.1. Compatibilidade entre os valores de mercado e os preços dos itens que 
compõem os itens liquidados. 
 
Fato 
 
A empresa TETO Construtora S.A. foi contratada, consoante certame licitatório 
(Concorrência nº 012/11), para execução da obra de construção do Centro de Reabilitação 
Fisioterápico de Braz Cubas.  
 
Urge registrar que o proprietário (CPF ***.955.588-**) da empresa TETO Construtora S.A. 
(CNPJ 13.034.156/0001-35) também foi responsável pela empresa TETO Construções 
Comércio e Empreendimentos Ltda. (CNPJ 45.533.585/001/43), pessoa jurídica que consta 
no cadastro de empresas inidôneas. As duas empresas possuem o mesmo endereço comercial 
registrado. 
 



 

 

O empreendimento foi contratado pelo montante de R$ 3.239.809,43 (três milhões duzentos 
e trinta e nove mil oitocentos e nove reais e quarenta e três centavos). A avença foi assinada 
em 27/01/2012 e previa o prazo de 12 meses para a conclusão dos serviços.  
 
A equipe registrou que foram celebrados três termos aditivos ao contrato original, todos 
relacionados à prorrogação do prazo original de vigência. O último termo assinado 
estabeleceu a dilação do prazo em 150 (cento e cinquenta) dias, a contar de 08/02/2014. 
 
Em análise ao Contrato nº 11 observou-se a compatibilidade entre os valores, as quantidades 
dos itens constantes do documento de liquidação da despesa e os comprovantes da execução 
da obra com os valores praticados no mercado, consoante pesquisa de preço realizado pela 
equipe de auditoria da CGU. Tal fato induz a conclusão pela equipe de ausência de 
superfaturamento na obra em comento. 
  
##/Fato## 

2.1.2. As quantidades e especificações da obra são compatíveis com as previstas no 
contrato fiscalizado. 
 
Fato 
 
A equipe procedeu à análise inicial do contrato firmado com a empresa executora da obra e 
da respectiva planilha contratual. Registrou-se que a avença foi objeto de 4 (quatro) termos 
aditivos, todos relacionados à prorrogação do prazo de vigência do empreendimento: 
primeiro termo – 270 (duzentos e setenta) dias; segundo termo – 100 (cem) dias; terceiro 
termo – 150 (cento e cinquenta) dias; e quarto termo – 95 (noventa e cinco) dias.  
 
Vale destacar que o último aditamento previa a contagem do prazo a partir do dia 
08/07/2014, o que acarreta o fim do contrato para o dia 11/10/2014. 
 
Na sequência, procedeu-se à comparação da planilha de custos com os boletins de medição 
da obra, tendo sido verificada a compatibilidade entre os documentos. Segue abaixo tabela 
dos valores medidos e pagos até a data da fiscalização: 
 

Nº Boletim Repasse 
CAIXA (R$) 

Contrapartida 
PMMC (R$) 

Total Período 
(R$) 

Total 
Acumulado 

(R$) 
1ª Medição 176.576,98 15.354,52 191.931,50 191.931,50 
2ª Medição 90.324,52 7.854,31 98.178,83 290.110,33 
3ª Medição 185.900,20 16.165,24 202.065,44 492.175,77 
4ª Medição 76.644,54 6.664,74 83.309,28 575.485,05 
5ª Medição 129.777,16 11.284,97 141.062,13 716.547,18 
6ª Medição 90.139,78 7.838,24 97.978,02 814.525,20 
7ª Medição 27.528,24 2.393,76 29.922,00 844.447,20 
8ª Medição 38.414,73 3.340,41 41.755,14 886.202,34 
9ª Medição 75.799,99 6.591,30 82.391,29 968.593,63 
10ª Medição 172.589,06 15.007,74 187.596,80 1.156.190,43 
11ª Medição 105.312,61 9.157,62 114.470,23 1.270.660,66 
12ª Medição 34.086,64 2.964,06 37.050,70 1.307.711,36 
13ª Medição 134.556,39 11.700,56 146.256,95 1.453.968,31 
14ª Medição 109.919,91 9.558,25 119.478,16 1.573.446,47 
TOTAL 1.413.484,11 125.875,72 1.573.446,47  



 

 

 
A análise não evidenciou inconsistências dos quantitativos ou serviços registrados no 
boletim da primeira medição com a planilha de custo da obra. 
 
Na inspeção física da obra, optou-se pela utilização da última medição da obra para fins de 
parâmetro de acompanhamento. Cabe ressaltar que o boletim de medição em questão ainda 
não havia gerado pagamento pelo agente financeiro do contrato.  
 
Verificou-se a compatibilidade entre o estágio geral da obra e o documento apresentado. 
Nesse passo, registrou-se que a inspeção técnica realizada pela CAIXA originou glosa dos 
itens considerados não cumpridos pela empresa contratada, conforme abaixo assinalado: 
 

Item Glosado Medido Valor (R$) 
11.1.1 – Regularização de 
teto com argamassa 
Baritada 

16,43 m² 736,23 

11.2.1 – Forro de gesso 
acartonado tipo FGE 

374 m² 16.886,10 

14.3.2 – Piso cerâmico 
GRES 1ª PEI-4 30x30cm 

66,89 m² 2.990,65 

 
A inspeção evidenciou, ainda, compatibilidade entre a execução física e os pagamentos 
autorizados pelo agente financeiro do contrato de repasse. A conclusão da equipe é que não 
ocorreram pagamentos antecipados ou por serviços não prestados. 
 
Na visita ao canteiro de obra registramos a boa qualidade dos materiais empregados, bem 
como o desenvolvimento das ações referentes às instalações hidráulicas e elétricas. 
 
  
##/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 aplicação dos recursos federais 
recebidos está devidamente adequada à totalidade dos normativos referentes ao objeto 
fiscalizado. 



 

 

Ordem de Serviço: 201411370 
Município/UF: Mogi das Cruzes/SP 
Órgão: MINISTERIO DAS CIDADES 
Instrumento de Transferência: Não se Aplica  
Unidade Examinada: MOGI DAS CRUZES ADMINISTRACAO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 12.399.800,00 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 15 a 26 de setembro de 2014 sobre as 
ações do Programa Minha Casa Minha Vida – MCMV – empreendimento Residencial 
Bromélias no município de Mogi das Cruzes/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 
 
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. A obra encontra-se em conformidade com o projeto, mas com existência de 
problemas. 
 
Fato 
 
Na visita realizada pela equipe de fiscalização, constatou-se fragilidade da obra quanto à 
existência de vazamentos (goteiras) e trincas e umidade do solo nos apartamentos do térreo. 
Ainda, após a inauguração do empreendimento, em 19/12/2012, foi observado vazamento de 
água próximo à portaria e contas altas de consumo de água. A empresa construtora foi 
acionada pelos moradores e, segundo eles e síndico entrevistados, após reclamações 
constantes, parte da rede antiga foi neutralizada e construída outra nova, que solucionou o 
problema. 
 
Atualmente, na frente do empreendimento está sendo implantado um posto de gasolina. 
Com as obras, parte do muro vem cedendo, conforme fotos em anexo. Os moradores estão 
preocupados com a segurança dos prédios. 
 



 

 

 

 

 

 

 
  
##/Fato## 



 

 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A Prefeitura informou que “a Fiscalização deste Município já foi acionada para 
acompanhamento da obra particular e eventuais providências cabíveis, como notificação ao 
proprietário/responsável pela obra e/ou embargo, em caso de não cumprimento da legislação 
vigente e pertinente ao tema”.   
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A Prefeitura deverá acompanhar o andamento dos trabalhos de forma a evitar situações que 
representem perigo à população.     
##/AnaliseControleInterno## 

 
 
2.1.2. Indícios de venda de unidades para terceiros não constantes da lista de 
beneficiários. 
 
Fato 
 
Em entrevista com o síndico do condomínio, no cargo desde janeiro/2014, o mesmo 
informou que, na época de o empreendimento ser entregue, o zelador nomeado pela 
primeira empresa administradora teria vendido unidades do condomínio ainda em 
nome da Caixa Econômica Federal. O mesmo, segundo o atual zelador, mostrava as 
unidades aos interessados, pois tinha acesso às chaves, e emitia um boleto falso 
com o que seria o valor da entrada e fraudava também o contrato da Caixa 
Econômica Federal, entregando uma via ao pretenso novo morador. A família se 
instalava na unidade e o beneficiário legal não conseguia mais ocupar o imóvel.  
 
Segundo a Prefeitura, a primeira administradora contratada para atuar no Bromélias foi a 
Paulistana Serviços, com sede em São Paulo, capital, escolhida por um grupo gestor do 
empreendimento, após a análise de três orçamentos de empresas diversas. A partir da 
definição do melhor serviço e preço a escolha foi aprovada na primeira Assembléia Geral 
realizada, conforme constante em atas apresentadas. 
 
As unidades a seguir elencadas, conforme listagem disponibilizada pela administradora 
do condomínio, constam em nome da Caixa Econômica Federal.  
 

Bloco Unidade 
01 13 
08 14 
09 12 

 
Uma vez que o Residencial das Bromélias encontra-se 100% ocupado, foi perguntado à 
Prefeitura e à CEF o motivo pelo qual as unidades ainda se encontram em nome da CEF; 
qual o procedimento para que o nome dos beneficiários/moradores passem a constar da 
listagem da administradora e qual a entidade responsável pelo pagamento das taxas 
condominiais, nesses casos, cobradas desde que o empreendimento foi entregue aos 
moradores (janeiro/2013). 
 
Ainda, de acordo com a listagem disponibilizada pela Prefeitura, constam as seguintes 
unidades elencadas abaixo sem destinatário: 
 



 

 

Bloco Unidade 
02 14 
02 52 
04 13 
08 14 
09 12 
11 22 
14 34 

 
Indagada sobre a destinação dessas unidades, a Prefeitura respondeu que essas 7 
(sete) unidades identificadas ainda não foram contratadas pelos beneficiários aprovados no 
processo de seleção do Programa Minha Casa, Minha Vida, em razão de estarem ocupadas 
irregularmente por terceiros. Destacou que a Caixa Econômica Federal é a responsável pelo 
processo de reintegração de posse em andamento e que somente após a retomada dos 
imóveis os selecionados poderão efetivamente assinar contrato de aquisição. Devido ao 
exposto, as unidades encontram-se referenciadas em nome da Caixa Econômica Federal. 
 
Quanto à unidade 13, Bloco 01, a Prefeitura informou que foi contratada pela beneficiária de 
CPF 304.***.***-01, podendo já constar essa informação nos cadastro da administradora. 
 
Os nomes dos beneficiários indicados às unidades atualmente ocupadas irregularmente, 
somente passarão a constar na listagem da administradora a partir da efetiva contratação da 
unidade. 
 
Informou, ainda, que a Caixa Econômica Federal é o órgão responsável pelo pagamento das 
taxas condominiais das unidades ainda não contratadas e que, para essa quitação, a 
administradora de Condomínio deveria emitir os referidos boletos em nome da Caixa 
Econômica Federal e poderia encaminhá-los à agência em Mogi das Cruzes. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A Caixa apresentou a seguinte manifestação: 
 

1) Unidade 13, Bloco 01: informou que a unidade encontra-se alienada à beneficiária inscrita 
no CPF 304.***.***-01 desde 19/12/2012, confirmando a informação da Prefeitura, e que o 
boleto não poderia estar em nome da Caixa e sim da beneficiária. 
 
Ocorre que, após quase dois anos, a situação ainda não foi regularizada. 
 

2) Unidade 14, Bloco 8: foi invadida antes da alienação e a Caixa ajuizou ação de 
reintegração de posse, Processo 0003460-50.2013.4.03.6133 na 2ª Vara Federal de 
Mogi das Cruzes. Dessa forma, os boletos deverão ser encaminhados para a Caixa. 
 

3) Unidade 12, Bloco 9: foi invadida antes da alienação e a Caixa ajuizou ação de 
reintegração de posse, Processo 0002137-10.2013.4.03.6133 na 2ª Vara Federal de 
Mogi das Cruzes. Dessa forma, os boletos também deverão ser encaminhados para a 
Caixa. 
 

4) Com relação ao procedimento pelo qual o nome dos beneficiários passem a constar 



 

 

da listagem da administradora, a Caixa informou que quando a unidade é alienada, a 
caixa entrega um Termo de Recebimento do Imóvel e que esse documento é 
apresentado ao síndico quando do acesso à unidade, onde constam todas as 
informações para que seja lançado o boleto. 
 
A Caixa confirmou que o pagamento referente às unidades não alienadas é de 
responsabilidade da mesma e que os boletos devem ser encaminhados para lá com 
vistas ao pagamento.   
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A Caixa Econômica Federal deve manter contato com a administradora do condomínio para 
regularizar a situação dos pagamentos atrasados. É importante salientar que a 
administradora do Residencial das Bromélias já tentou contato com a Caixa, sem 
resultados.     
##/AnaliseControleInterno## 

 
 
2.1.3. Alto índice de inadimplência no Condomínio Residencial das Bromélias. 
 
Fato 
 
A equipe de fiscalização dirigiu-se à Avance Contabilidade e Administração, em Mogi das 
Cruzes, empresa que realiza a administração do condomínio desde janeiro/2014 – foi 
escolhida em assembleia do condomínio em dezembro/2013. O preposto informou que o 
nível de inadimplência é da ordem de 60 a 70%, o que inviabiliza a existência de portaria e 
contratação de funcionários para limpeza e manutenção, além do pagamento da conta de 
energia elétrica para iluminação das áreas comuns, inclusive para a segurança dos 
moradores, já que o condomínio está situado na frente de um conjunto habitacional – 
CDHU, conhecido por pontos de venda de drogas. Por esse motivo, a solução de colocação 
de controle remoto para abertura do portão de entrada foi descartada pelos moradores, em 
assembleia, em função da falta de segurança que tal medida traria, já que a entrada ao 
condomínio ficaria facilitada e sem controle. Uma solução encontrada pela empresa, em 
conjunto com os moradores, foi o rodízio de moradores inadimplentes na portaria do 
empreendimento, por enquanto, até que nova solução seja encontrada.  
 
O alto índice de inadimplência tem mais um efeito negativo, pois com a falta de funcionários 
para conservação do condomínio, os poucos moradores pagantes deixam de pagar, pois 
alegam que estão sustentando os demais moradores e não recebem, em serviços, a 
contrapartida do pagamento das taxas condominiais. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A Prefeitura de Mogi das Cruzes informou que “em relação ao alto índice de inadimplência 
no condomínio, ressaltamos que este é um dos tópicos trabalhados exaustivamente pela 
equipe social da Coordenadoria de Habitação deste Município, a qual ainda atua diretamente 
no pós-ocupação do condomínio em comento, prestando todo o apoio e suporte necessário às 
famílias beneficiárias das unidades habitacionais. Aliás, são realizadas palestras, plantões e 
diversas atividades, sempre focando na importância do pagamento da taxa de condomínio 
para a contínua melhora do próprio empreendimento e vida em comum, com os benefícios 
advindos da pontualidade no pagamento do referido débito.”    
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

 



 

 

Análise do Controle Interno 
 
Ainda que a Prefeitura tenha realizado ações de esclarecimento e conscientização sobre a 
necessidade do pagamento das taxas condominiais, é importante que haja  mecanismos de 
coibir a inadimplência ou, então, criar algum modus operandi em que os próprios moradores 
assumam a manutenção do condomínio, uma vez que o empreendimento corre o risco de ser 
sucateado.                     
##/AnaliseControleInterno## 

 
 
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. A Prefeitura seguiu os critérios de hierarquização e seleção dos beneficiários. 
 
Fato 
 
A Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes possui uma listagem chamada 
“Cadastro Municipal de Habitação”, que é um banco de dados dos candidatos 
inscritos para o Programa Minha Casa Minha Vida e que participam do processo de 
hierarquização e seleção no Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV.  
 
As inscrições para este cadastro foram realizadas em abril e maio de 2009 e o sistema é 
gerenciado pela Coordenadoria de Habitação da Prefeitura. 
 
A Prefeitura reservou, no empreendimento fiscalizado – Residencial das Bromélias, 
percentual das unidades habitacionais para grupos de famílias provenientes de um mesmo 
assentamento irregular, em razão de estarem em área de risco, terem sido desabrigadas por 
motivo de risco ou outros motivos justificados em projetos de regularização fundiária e que 
tiveram que ser realocadas e também para pessoas com deficiências e idosos, da seguinte 
forma: 
 
a) 16,43% das unidades (46 unidades) foram contratadas por famílias provenientes e 
removidas das áreas de risco denominadas Oroxó (risco de deslizamento), Sabauna (risco 
de alagamento), Nova União (obras de urbanização e Regularização Fundiária); 
b) 12 famílias com membros com necessidades especiais, totalizando 4,5% de unidades 
contratadas nesta categoria. De acordo com o Decreto Municipal n° 11.005/2010, o mínimo de 
3% das unidades são reservadas para pessoas com deficiência; 
c) neste empreendimento foram indicadas 13 pessoas idosas (4,64%) e contrataram 
unidades até o momento o total de 4 idosos (1,5%). De acordo com o mesmo decreto, o 
mínimo de 3% das unidades são reservadas para pessoas idosas.  
 



 

 

Foi também utilizado o critério das famílias que possuem mulheres responsáveis pela 
unidade familiar.  
 
Na definição dos critérios nacionais não foi considerado o critério de famílias residentes ou 
que tenham sido desabrigadas de áreas de risco ou insalubres, pois no momento de seleção 
dos beneficiários ainda foram utilizadas as regras da Portaria n° 140 do Ministério das 
Cidades. O Residencial Bromélias foi entregue em 19/12/2012. 
 
Foram definidos critérios locais para a seleção dos beneficiários, publicados por meio do 
Decreto Municipal n° 11.005/2010, que regulamenta a matéria em âmbito municipal e 
aprovados pela Câmara Temática de Habitação e Conselho Municipal da Cidade, definidos 
da seguinte maneira: 
a) famílias com o maior número de filhos dependentes; 
b) famílias residentes no município há no mínimo 3 anos da data de inscrição. 
 
No processo de seleção de beneficiários foram observados os procedimentos definidos nos 
normativos no que se refere à forma de seleção, de modo a agrupar as demandas de acordo 
com os critérios atribuídos (75% para o grupo I e 25% para o grupo II), mas na época da 
seleção, devido ao número de critérios federais e municipais, a legislação permitia que quando 
a quantidade de critérios fosse menor ou igual a 4, deveria ser formado um único grupo e foi 
isso que aconteceu, no caso do Residencial das Bromélias. 
 
Atualmente a Prefeitura de Mogi das Cruzes está em processo para publicação da nova 
legislação municipal adequada à atualização federal, ou seja, compatível com as 
definições regulamentadas pela Portaria n° 595/2013.  
 
Não foi necessária a realização de sorteio para definição dos beneficiários, visto que 
existiam critérios adicionais de desempate regulamentados em Decreto Municipal, ou 
seja, menor renda familiar e maior tempo de moradia no município.  
 
O resultado da seleção dos beneficiários foi divulgado em listas afixadas na 
Coordenadoria de Habitação, telegramas, telefonemas e a convocação de reunião com o 
grupo de beneficiários para demais orientações.  
 
Após a seleção dos beneficiários, realizada pela Coordenadoria de Habitação, as 
informações das famílias que inicialmente atendiam os critérios do Programa foram 
encaminhadas à Caixa Econômica Federal, via oficio do Prefeito, para verificação 
referente à renda permitida e se não possuíam impedimentos para participar do Programa.  
 
A Prefeitura está promovendo a divulgação do Programa por meio de matérias em jornais e 
internet, disponibilizando para a população informações sobre a necessidade de 
atualização do cadastro de habitação (no caso de alteração de dados e/ou endereço), os 
critérios de seleção, convocação das famílias e entrega dos empreendimentos. 

  
##/Fato## 



 

 

2.2.2. Morador deficiente em unidade com existência de escadas. 
 
Fato 
 
Na visita realizada pela equipe de fiscalização, constatou-se que no apartamento 14, Bloco 
03, há um morador deficiente (de acordo com a listagem entregue pela Prefeitura, trata-se de 
unidade com demanda para deficiente), mas o que existe no local é uma unidade com um 
lance de escada, por desnível do terreno, de forma que o deficiente tem que ser locomovido 
por maca.  
 
O síndico do empreendimento informou que já houve várias solicitações à Prefeitura para 
realocação do morador, com resultados infrutíferos até o momento. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A Prefeitura informou que “quanto ao morador deficiente, ressaltamos que o mesmo habita 
uma das unidades adaptadas. Ocorre que o processo de escolha, nesses casos, baseia-se em 
prioridades, ou seja, os deficientes, após visita ao local e com o mapa do empreendimento 
em mãos, são os primeiros a escolherem as unidades. Frisamos, a escolha é feita pelos 
próprios beneficiários após a visita ao empreendimento, mas, por outro lado, no caso em 
tela, a rampa de acesso citada, que impossibilita o acesso à unidade adaptada, já foi assunto 
de diversas conversas com a empresa responsável pela obra, sendo reiteradamente cobrada 
pela Coordenadoria de Habitação uma posição quanto ao ajuste necessário, levando-se em 
conta que a unidade é adaptada, mas o acesso foi projetado sem a observância das normas de 
acessibilidade.”     
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A própria Prefeitura admite que, embora a unidade seja adaptada, não é possível o acesso 
por meio da rampa e, como foi citado no relatório, o deficiente tem que ser transportado por 
maca, contrariando justamente o princípio pelo qual unidades adaptadas foram inseridas no 
projeto. Dessa forma, a Prefeitura deve tomar medidas urgentes para sanar a questão.    
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.3. Discrepância nos registros de beneficiários da Prefeitura e da Bandeirante 
Energia S/A. 
 
Fato 
 
O cotejamento entre as listas de beneficiários da Prefeitura e da Bandeirante 
Energia, empresa prestadora de serviços públicos de energia elétrica,  apresentaram 
diversas discrepâncias entre o nome do beneficiário constante da listagem entregue 
pela Prefeitura de Mogi das Cruzes e da listagem de clientes fornecida pela 
Bandeirante Energia S/A, conforme quadro abaixo: 
 

Residencial das Bromélias – Bloco 1 
Nome na Lista 

Prefeitura 
CPF Lista 
Prefeitura 

Nome na Lista 
Bandeirante S/A 

Unidade 

Z A de M S ***.762.858-** B M 11 
L de AP ***.984.798-** D dos S 21 
J dos S ***.957.128-** M J dos S 24 
D M de F ***.573.714-** JFC 44 
L R do P ***.022.628-** A C da S 52 



 

 

D M dos S S ***.367.208-** R G de C 53 
 

Residencial das Bromélias – Bloco 2 
Nome na Lista 

Prefeitura 
CPF Lista 
Prefeitura 

Nome na Lista 
Bandeirante S/A 

Unidade 

L F e A ***.054.908-** L O M e S 13 
H S P ***.161.578-** S A F 31 
N P ***.349.178-** F R F 53 

 

Residencial das Bromélias – Bloco 3 
Nome na Lista 

Prefeitura 
CPF Lista 
Prefeitura 

Nome na Lista 
Bandeirante S/A 

Unidade 

P J L ***.867.248-** R de C S 53 
 

Residencial das Bromélias – Bloco 4 
Nome na Lista 

Prefeitura 
CPF Lista 
Prefeitura 

Nome na Lista 
Bandeirante S/A 

Unidade 

M A de O ***.881.248-** M de O T 14 
C F P ***.253.908-** J F da S 31 
F A de A ***.458.308-** R F de A P 34 
H O de S ***.380.948-** S L C 43 
M V V ***.152.478-** C M D R 44 
M J de O ***.475.688-** G B de O 52 
S de A V M ***.700.768-** W T M 54 

 

Residencial das Bromélias – Bloco 5 
Nome na Lista 

Prefeitura 
CPF Lista 
Prefeitura 

Nome na Lista 
Bandeirante S/A 

Unidade 

V A P ***.011.128-** F de A A dos S 12 
M do C S T ***.287.137-** H A V 14 
J C da S ***.356.978-** P de A F F 53 

 

Residencial das Bromélias – Bloco 6 
Nome na Lista 

Prefeitura 
CPF Lista 
Prefeitura 

Nome na Lista 
Bandeirante S/A 

Unidade 

V A T ***.466.988-** B A P 33 
A S N ***.447.788-** E L da S S 34 

 

Residencial das Bromélias – Bloco 7 
Nome na Lista 

Prefeitura 
CPF Lista 
Prefeitura 

Nome na Lista 
Bandeirante S/A 

Unidade 

F P S ***.028.868-** M R P S 13 
D M de L ***.617.348-** M do C X 14 
M A M ***.613.848-** E I da S P 21 



 

 

E A V B ***.445.168-** Z R S 23 
S R P F ***.242.178-** J H R F 24 
D A dos R ***.078.738-** A M F 44 

 

Residencial das Bromélias – Bloco 8 
Nome na Lista 

Prefeitura 
CPF Lista 
Prefeitura 

Nome na Lista 
Bandeirante S/A 

Unidade 

S P da S ***.031.868-** E das N F 24 
TA A dos S ***.381.058-** W S dos S 43 

 

Residencial das Bromélias – Bloco 9 
Nome na Lista 

Prefeitura 
CPF Lista 
Prefeitura 

Nome na Lista 
Bandeirante S/A 

Unidade 

J C da S ***.187.398-** K de O B 11 
D C da R ***.135.968-** A L da S 13 

C L P dos S ***.302.248-** T de O G 14 
 

Residencial das Bromélias – Bloco 10 
Nome na Lista 

Prefeitura 
CPF Lista 
Prefeitura 

Nome na Lista 
Bandeirante S/A 

Unidade 

O E G ***.258.888-** L V C 11 
F G da S ***.716.488-** A L dos S 12 

S D dos S L ***.096.098-** S D dos S 13 
V B F ***.548.338-** J C B 33 

 

Residencial das Bromélias – Bloco 11 
Nome na Lista 

Prefeitura 
CPF Lista 
Prefeitura 

Nome na Lista 
Bandeirante S/A 

Unidade 

M A R ***.899.848-** H J de A F 21 
S A de O G ***.281.038-** D F de F 23 

C L M ***.049.898-** S de A 41 
A W O da S ***.521.668-** J J da S 53 

 

Residencial das Bromélias – Bloco 12 
Nome na Lista 

Prefeitura 
CPF Lista 
Prefeitura 

Nome na Lista 
Bandeirante S/A 

Unidade 

M J S de F ***.241.688-** M R G 11 
V R da C  ***.829.363-** A E de L 12 

C R I ***.263.198-** F E 21 
A V de S ***.256.358-** J de S S 22 

S A F ***.734.358-** G C de M 24 
E de O S ***.551.478-** K F dos S 41 

L M dos S ***.733.498-** U J dos S 42 
I A de O ***.136.328-** S S B 51 



 

 

 

Residencial das Bromélias – Bloco 13 
Nome na Lista 

Prefeitura 
CPF Lista 
Prefeitura 

Nome na Lista 
Bandeirante S/A 

Unidade 

D L F ***.544.298-** L F de B F 14 
R P ***.973.378-** A L R 53 

F I G ***.724.828-** J C da S 54 
 

Residencial das Bromélias – Bloco 14 
Nome na Lista 

Prefeitura 
CPF Lista 
Prefeitura 

Nome na Lista 
Bandeirante S/A 

Unidade 

C R da S ***.951.628-** A L B da S 11 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A Prefeitura informou que “no tocante à discrepância entre as informações prestadas pela 
Administração e pelo Município, na medida em que aquela aponta três (3) unidades vagas 
sem contratação e o Município indica sete (7) unidades, esclarecemos que a Administradora 
tem como procedimento o cadastramento de famílias residentes mesmo sem a assinatura do 
instrumento contratual com a Caixa Econômica Federal, enquanto o Município trabalha com 
os números oficiais enviados pela instituição financeira que operacionaliza o programa 
habitacional em questão. 
 
E mais, sobre a atuação acerca das ações de reintegração de posse, a informação que nos foi 
fornecida pela Caixa Econômica Federal, única legitimada à propositura dessas demandas, é 
a de que todas as unidades ainda não contratadas e habitadas irregularmente já são objeto de 
ação judicial. 
 
Outra divergência apontada, entre as listas da EDP Bandeirantes e a apresentada pelo 
Município, cumpre esclarecer que a empresa concessionária, para o fornecimento de energia 
elétrica, não exige o instrumento contratual celebrado com a Caixa Econômica Federal para 
ligar a energia elétrica, de forma que as unidades habitacionais irregularmente ocupadas 
conseguem fácil acesso ao serviço de fornecimento de energia, dando razão às informações 
conflitantes. 
 
O Município, por meio da Coordenadoria de Habitação, envia sistematicamente informações 
à Caixa Econômica Federal, proprietária e instituição responsável pela operacionalização do 
programa, para que todas as medidas necessárias sejam adotadas, objetivando a ocupação 
regular das unidades habitacionais construídas no âmbito de um programa federal com 
recursos públicos”.    
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

 
Análise do Controle Interno 
 
É fundamental que os entes oficiais envolvidos envidem esforços para solucionar a questão 
da utilização de unidades de forma irregular.      
 
 
 
##/AnaliseControleInterno## 



 

 

3. Conclusão 
 

Com base nos exames realizados, foram verificadas situações em desconformidade com os 
normativos referentes ao objeto fiscalizado. 



 

 

Ordem de Serviço: 201411300 
Município/UF: Mogi das Cruzes/SP 
Órgão: MINISTERIO DAS CIDADES 
Instrumento de Transferência: Contrato de Repasse - 669783 
Unidade Examinada: MOGI DAS CRUZES ADMINISTRACAO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 9.684.602,65 
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 2068 - Saneamento Básico / 10SC - Apoio à 
Implantação, Ampliação ou Melhorias em Sistemas de Abastecimento de Água em 
Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Municípios Integrantes de 
Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento, no município de 
Mogi das Cruzes/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 
 
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. Alterações no Plano de Trabalho pendentes de análise. 
 
Fato 
 
O Termo de Compromisso nº 0350755-23/2011, celebrado em 31 de outubro de 2011 entre 
o Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal – CAIXA, e o 
Município de Mogi das Cruzes/SP, tendo como órgão executor o Serviço Municipal de 
Águas e Esgotos – SEMAE, tem como finalidade transferir recursos financeiros da União 
para a execução da ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da Vila Moraes no 
âmbito do Programa Serviços Urbanos de Água e Esgoto e da Ação Apoio a Sistemas de 
Abastecimento de Água. 

A Cláusula Quarta do Termo de Compromisso definiu os valores sendo R$ 7.062.948,33 o 
repasse da União e R$ 2.621.654,32, a contrapartida do município, totalizando o 
investimento em R$ 9.684.602,65. 



 

 

A vigência do Termo de Compromisso inicia-se na data da assinatura do mesmo e encerra-se 
em 31 de outubro de 2014. 

Em 23 de agosto de 2013, foi celebrado o Termo Aditivo cujo objetivo foi aplicar as 
diretrizes do novo Manual de Instruções para Contratação e Execução dos Programas e 
Ações inseridas no Programa de Aceleração do Crescimento – PAC. 

Foi autorizada a prorrogação da vigência até 31 de outubro de 2015, conforme mensagem da 
Superintendência Regional Penha/SP da CAIXA para a Prefeitura de Mogi das Cruzes, 
embora não haja termo aditivo formalizado. 

O Plano de Trabalho apresentado pela Prefeitura, que serviu de referência para o Termo de 
Compromisso, definiu o objeto da proposta como: 

Construção de uma estação elevatória de água tratada, um reservatório no Centro de 
Reservação da Vila Moraes, uma estação elevatória para Zona Alta da Vila Moraes com 
interligação em torre existente e implantação de uma adutora para transferência de água do 
RB1 para o Centro de Reservação da Vila Moraes. 

O prazo de execução previsto foi 21 meses contados a partir da contratação do 
empreendimento junto à CAIXA, ou seja, a partir de 31 de outubro de 2011. 

A CAIXA emitiu o Laudo de Análise Técnica de Engenharia favorável à realização do 
empreendimento destacando, entre outros itens, que os quantitativos propostos estão 
compatíveis com os do projeto; a planilha orçamentária atende às recomendações do 
Programa; a análise dos custos unitários foi baseada no SINAPI e, nos casos em que os itens 
não tiveram referência SINAPI, foram usadas cotações baseadas nas tabelas SIURB, da 
Prefeitura de São Paulo, da SABESP, do DER/SP e da Companhia de Obras e Serviços de 
São Paulo. 

Porém, em conversa com os responsáveis pela execução da obra lotados no SEMAE, fomos 
informados de que, durante a elaboração do projeto executivo pela empresa especialmente 
contratada para tal, alterações foram introduzidas modificando o objeto do Termo de 
Compromisso, que passou, conforme a nova proposta de Plano de Trabalho, a ter a seguinte 
configuração: 

Estação Elevatória de Água Tratada RB1 – Vila Moraes será implantada em área junto ao 
reservatório RB1, de maneira que não haja interferência com as adutoras existentes oriundas 
das ETA Central que alimentam este Centro de Reservação. 

Adutora de Água Tratada RB1 – Vila Moraes conduzirá água exclusivamente do Centro de 
Reservação RB1 ao Centro de Reservação da Vila Moraes, tendo extensão de 1569,24 
metros e diâmetro 500 milímetros, em ferro fundido, Classe K7. 

Centro de Reservação da Vila Moraes com a construção de um reservatório do tipo torre 
apoiada com volume útil de 8.000 metros cúbicos, em aço carbono, com diâmetro de 22 
metros e altura total de 22 metros. 



 

 

Vale lembrar que essas modificações ainda se encontram em fase de análise pela CAIXA. 

  
##/Fato## 

2.1.2. Preços compatíveis com o banco de dados do SINAPI. 
 
Fato 
 
Examinando-se o orçamento básico do Termo de Compromisso nº 350.755-23, verificou-se 
a compatibilidade entre os custos previstos e os valores praticados no mercado, consoante 
comparação com os dados do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil (SINAPI) referentes a maio/2011. 

  
##/Fato## 

2.1.3. Incompatibilidade entre o estágio de andamento da obra e o cronograma 
aprovado. 
 
Fato 
 
Considerando tanto o Plano de Trabalho inicial já aprovado pela CAIXA quanto o novo 
Plano de Trabalho, alterado durante a elaboração do projeto executivo e atualmente sob 
análise e aprovação pela CAIXA, cujos prazos de execução são respectivamente 21 e 22 
meses, e conforme ainda o Ofício nº 0249/2012/SR Penha/GIDURSP, de 9 de agosto de 
2012, autorizando o início da execução do objeto do Termo de Compromisso, verificamos 
que o prazo de execução da obra encontra-se expirado e somente a etapa de Elaboração do 
Projeto Executivo foi concluída.  

Questionado a respeito, o SEMAE, por meio do Ofício nº 037/14 – DT/SEMAE, de 19 de 
setembro de 2014, informou o seguinte quanto à situação em que se encontra a obra, aos 
motivos do atraso e aos fatores determinantes que impactaram no atraso: 

“2.1 a obra encontra-se em reprogramação de seu Plano de Trabalho junto ao 
Agente Financeiro, em função da substituição de seu projeto básico e orçamento 
pelo projeto executivo e respectivo orçamento, elaborados através do Contrato 
PMMC nº48/2012, de 08/05/2012;  

Entre os motivos para o atraso da obra, podemos elencar: 

2.1.1 As dificuldades técnicas e busca de alternativas de especificações de materiais 
e equipamentos que satisfizessem o corpo técnico do Semae estabelecido à época 
(2012) nas diversas disciplinas envolvidas (hidráulica, elétrica, mecânica, 
automação, arquitetura, estrutura), culminando com a aprovação formal do projeto 
executivo pelo Semae em 14/03/2013. 

2.1.2 A dificuldade de obtenção de cotações junto a um mercado aquecido, das 
soluções definidas pelo projeto executivo, considerando que a maior parte dos 
materiais e equipamentos não consta nas tabelas de custos referenciais (SINAPI). A 
medição final do Contrato 48/2012 foi protocolizada junto à CAIXA em 28/06/2013 



 

 

e após análise e atendimento às retificações solicitadas, obteve liberação em 
02/10/2013; 

2.1.3 A dificuldade de aprovação do novo plano de trabalho junto à CAIXA, tendo 
sua primeira versão protocolizada em 03/10/2013, dia seguinte à liberação da 
medição final do projeto executivo, tendo sido emitidas as Manifestações Técnicas 
de Engenharia para o referido projeto em: 

- 13/12/2013, com atendimento em 18/02/2014; 

- 14/04/2014, com atendimento em 15/05/2014 e complemento em 20/05/2014; 

- 04/08/2014, com atendimento em 18/08/2014; 

- 19/09/2014, data desta correspondência. 

2.2 i) a proposta de alteração do plano de trabalho ainda não foi aprovada pela 
CAIXA. Foram emitidas as quatro manifestações técnicas de engenharia 
supracitadas, e quanto aos motivos do atraso na aprovação, podemos citar as 
necessidades de alteração do orçamento e respectivas novas análises, em função: 

- das alterações promovidas pela desoneração da folha de pagamento referente à 
parcela do INSS; 

- da alteração dos limites dos valores de BDI para cada tipo de obra e fórmula de 
cálculo específica indicados face à publicação do Acórdão 2622/2013-TCU; 

- da demora de atualização da data base do orçamento, incluídas as cotações 
obtidas junto ao mercado, face o tempo decorrido entre a sua elaboração e a 
presente data.” 

A alteração proposta eleva o valor do investimento de R$ 9.684.602,65 para R$ 
13.455.139,03, sendo o aporte da União o valor de R$ 7.062.948,33 e a contrapartida do 
município de R$ 6.392.190,70. O prazo de execução passa a ser 22 meses. Quanto a esse 
aspecto, o SEMAE acrescentou: 

“ii) Entre os motivos para o aumento do valor total do investimento, estão: 

- a alteração do volume do reservatório de 4.000 m3 para 8.000 m3, apresentando 
desde esta 1ª etapa o volume previsto para atendimento das demandas de final de 
plano, em virtude da dificuldade e do custo de aquisição de área para futura 
ampliação da reservação, tendo-se optado por um reservatório com as mesmas 
dimensões em planta da unidade proposta no projeto básico, porém com o dobro da 
altura previamente adotada, impactando diretamente nos custos com a fundação 
necessária para apoio do reservatório. 

- A necessidade de atualização de preços de serviços, materiais e equipamentos 
previstos no orçamento do projeto básico do empreendimento, cuja data base é 
Maio/2011.” 



 

 

A proposta de alteração encontra-se em análise pela CAIXA e, uma vez aprovada, novo 
aditivo ao Termo de Compromisso deverá ser celebrado, assim como um novo Laudo de 
Análise Técnica de Engenharia favorável à realização do empreendimento deverá ser 
emitido. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A Prefeitura não fez menção à falha apontada. Porém, a CAIXA, por meio do Ofício nº 
0317/2014/SR PENHA/SP, de 30 de outubro de 2014, se manifestou da seguinte forma: 
 

“Conforme constatado pela CGU, o Plano de Trabalho sofreu alterações profundas 
em relação ao projeto aprovado inicialmente (a capacidade do reservatório foi 
alterada de 4.000 m3 para 8.000 m3), e uma alteração no projeto de tal grandeza foi 
determinante para impactar o cronograma inicialmente previsto. A CAIXA 
encaminhou em 19/09/2014 a última manifestação técnica de engenharia sobre a 
alteração do Plano de Trabalho, e o SEMAE protocolou a resposta a essa 
documentação em 21/10/2014. A CAIXA está analisando a documentação recebida, 
e uma vez aprovada, o tomador poderá iniciar o processo licitatório.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A manifestação apresentada confirma a falha apontada. 
#/AnaliseControleInterno## 

 
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. Regularidade fundiária. 
 
Fato 
 
A área localizada à Avenida Álvaro Campos Carneiro esquina com a Rua João Batista 
Monteiro, onde será construído o Centro de Reservação da Vila Moraes, é de propriedade da 
Prefeitura. Verificamos que consta no Processo nº 361.01.2010.006705-7 o Mandado de 
Imissão de Posse da área em questão expedido pelo Poder Judiciário do Estado de São Paulo 
em nome do Serviço Municipal de Águas e Esgotos – SEMAE. 
  
 
 
 
 
 
##/Fato## 



 

 

2.2.2. Licença ambiental. 
 
Fato 
 
O Parecer SVMA-DLA 052/2011, emitido em 30 de junho de 2011 pela Secretaria 
Municipal do Verde e Meio Ambiente, da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, 
autoriza a execução das obras de ampliação do sistema de abastecimento de água da Vila 
Moraes. 
  
##/Fato## 

2.2.3. Pagamentos contratuais. 
 
Fato 
 
Até o momento dos exames de campo, objeto desta fiscalização, somente a primeira etapa 
foi concluída e paga, ou seja, a Elaboração do Projeto Executivo, sendo que não foi 
observada irregularidade no pagamento desse serviço. No caso, o valor estimado foi R$ 
279.391,77 e, por meio da Tomada de Preços – Edital nº 001/12 – Processo nº 152/12, foi 
contratada a empresa Proesplan Engenharia Ltda. pelo valor global de R$ 274.260,00, 
conforme Contrato nº 48/2012. 
 
Além disso, o SEMAE adquiriu parte dos tubos de ferro fundido de diâmetro 500 
milímetros, porém o pagamento não havia ainda sido efetuado. Verificamos que o preço 
adotado, R$ 527,00/metro linear, está compatível com o preço estimado, R$ 535,34/metro 
linear. A aquisição tomou como base o Pregão nº 077/14 cujo objeto foi o Registro de 
Preços para fornecimento da tubulação de ferro fundido para a adutora que interliga o Centro 
de Reservação RB1 ao Centro de Reservação da Vila Moraes. 
  
##/Fato## 

2.2.4. Especificações técnicas. 
 
Fato 
 
Verificamos que, além da contratação da empresa responsável pela elaboração do projeto 
executivo cuja etapa já está concluída, a única providência tomada pela Prefeitura de Mogi 
das Cruzes/SEMAE foi a formalização do processo licitatório e a compra de parte dos tubos 
de ferro fundido de diâmetro 500 milímetros que serão utilizados na adutora interligando o 
Centro de Reservação RB1 ao Centro de Reservação da Vila Moraes.  

O processo licitatório em questão já leva em conta o projeto alterado, porém sem a 
aprovação final da CAIXA, mas, neste caso, a Prefeitura obteve autorização expressa do 
Ministério das Cidades/CAIXA para adquirir o material necessário para a adutora. 
  
##/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: 201411314 
Município/UF: Mogi das Cruzes/SP 
Órgão: MINISTERIO DAS CIDADES 
Instrumento de Transferência: Contrato de Repasse - 668550 
Unidade Examinada: MOGI DAS CRUZES ADMINISTRACAO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 3.944.078,20 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 16 a 22/09/2014 sobre a aplicação 
dos recursos do programa 2068 - Saneamento Básico / 10SC - Apoio à Implantação, 
Ampliação ou Melhorias em Sistemas de Abastecimento de Água em Municípios com 
População Superior a 50 mil Habitantes ou Municípios Integrantes de Regiões 
Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento, no município de Mogi das 
Cruzes/SP. 
 
A ação fiscalizada destina-se a Apoio à Implantação, Ampliação ou Melhorias em Sistemas 
de Abastecimento de Água em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou 
Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de 
Desenvolvimento. 

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. Obra referente ao Contrato de Repasse nº. 0350756-37/2011 paralisada. 
 
Fato 
 
Constatou-se na visita à obra que essa se encontra paralisada. A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes, por intermédio do SEMAE – Serviço Municipal de Águas e Esgotos, informou que 
os motivos alegados pela Contratada para a paralização foram os seguintes: 

“1.1 O não pagamento da 4ª Medição (período março/2014) e 5ª Medição (período 
abril/2014), faturadas em 15/08, referentes às obras executadas e aprovadas. 
1.2 A não liberação para pagamento da 6ª Medição (período maio/2014) e 7ª Medição 
(período Junho/2014), processos 28.241 e 28.242/2014 de 02/07/2014; 
1.3 A não aprovação do pedido de Aditamento de Valor (Processo nº 7.007/2014), dos 
serviços já executados, e que não constam da planilha inicial do contrato; 



 

 

1.4 A não aprovação do pedido do 2º Reajustamento de Preços (Processo 
nº33.425/2014 de 06/08/2014)”. 

Com relação aos motivos alegados pela Construtora para a paralização da obra, a Prefeitura 
apresentou a seguinte análise, em relação a cada um destes pontos: 

“1.1. A 4° medição,referente ao período de execução de março/2014 foi protocolizada 
pela contratada através do processo nº20.266/2014 somente em 12/05/2014, ou seja, 
mais de 30 dias após o prazo estabelecido pela Cláusula Oitava, item 8.3 do Termo 
Contratual (Contrato nº96/2012) que estabelece como prazo os cinco primeiros dias 
úteis de cada mês. Dentro do processo de medição, a contratada foi notificada em 
21/05/2014 através da Notificação n° 12/2014 (cópia anexa) a complementar a 
documentação e retificar a planilha de medição. O atendimento à notificação ocorreu 
somente em 04/07/2014 e o pedido de liberação do repasse de recursos foi 
protocolizado junto à CAIXA em 11/07/2014, através do Ofício n° 0611 /2014 - 
DOE/SMO/PMMC (cópia anexa), mesma data do pedido de liberação de recursos da 
5° medição (abril/2014), Ofício n° 0612/14 - DOE/SMO/PMMC (cópia anexa), 
protocolizada pela contratada junto à Municipalidade em 23/05/2014 através do 
processo n° 22.493/2014. Cabe-nos lembrar da interdependência entre as medições 4° 
e 5°, por serem mensais e consecutivas, sendo que a não aprovação da anterior 
inviabiliza a análise da medição imediatamente consecutiva. A autorização de 
desbloqueio dos recursos referentes ao 4° e 5° Boletins de Medição ocorreu em 
01/08/2014, sendo que para o 5° BM, a liberação de recursos foi parcial, por falta de 
recursos na conta vinculada, conforme e-mail encaminhado pela CAIXA em 01/08/2014 
(cópia anexa). A autorização de desbloqueio dos recursos referente ao complemento 
dos valores do 5º BM foi encaminhada pela CAIXA através de e-mail em 08/09/2014 
(cópia anexa). 
1.2. A 6ª medição e a 7ª medição foram protocolizadas pela contratada através dos 
processos nº28.241/2014 e nº28.242/2014 em 02/07/2014, (sendo a 6ª medição 26 dias 
após o término para fazê-lo), e após análise, retificação e liberação dos recursos das 
medições anteriores pela CAIXA em 01/08/2014, (liberação complementar em 
08/09/2014), tiveram as solicitações de liberação de recursos correspondentes 
protocolizadas em 28/08/2014 através dos Ofícios nº0881/2014 – DOE/SMO/PMMC e 
nº0882 – DOE/SMO/PMMC. Em 11/09/2014, dia imediatamente posterior ao protocolo 
da paralização pela contratada, houve vistoria da CAIXA na obra em questão, vistoria 
esta integrante da análise dos Boletins de Medição 06 e 07. Em 17/09/2014 
encaminhamos por email à CAIXA uma solicitação de desconsideração do BM-07 
(cópia anexa), por termos percebido equívoco na divisão entre os trechos 
correspondentes aos meses de junho/14 (BM-07) e julho (BM-08). A retificação do BM-
07, bem como o BM08 (processo nº39.062/2014 de 10/09/2014) foram protocolizados 
junto à CAIXA no dia de hoje, 24/09/2014, através dos Ofícios nº0939/14 – 
DOE/SMO/PMMC e nº0949/14 – DOE/SMO/PMMC (cópias anexas). 
1.3. O pedido de readequação técnica com aditamento de valor foi protocolizado em 
13/02/2014 através do processo nº7.007/2014, e em linhas gerais refere-se à inclusão 
dos serviços de “troca de solo” e escavação em rocha, e à substituição do método 
executivo de recomposição do pavimento. A análise da fiscalização foi prejudicada pela 
ausência de elementos técnicos sem pudessem norteá-la, tais como os locais de bota-
fora e jazida de empréstimo de solos, que tem influência direta sobre os custos de 
transporte e só foram identificados posteriormente, através do acompanhamento e 
fiscalização da 7ª Medição (junho/14). A análise técnica do processo foi concluída em 
13/08/2014, determinando a necessidade de aditamento de R$71.784,86, 
correspondentes a 3,04% dos R$2.364.067,73 contratados, tendo sido encaminhada à 



 

 

Secretaria Municipal de Obras, que após elaboração dos formulários padronizados da 
CAIXA e coleta de assinaturas, protocolizou a reprogramação do Plano de Trabalho 
para análise da CAIXA na data de hoje,24/09/2014, através de seu Ofício nº0941/14 – 
DOE/SMO/PMMC (cópia anexa). 
1.4. O pedido do 2º Reajustamento de Preços foi protocolizado pela contratada em 
06/08/2014 através do Processo nº 33.425/2014. Para elaboração do cálculo através 
do índice determinado contratualmente, era necessária a publicação do índice FIPE 
Construção Civil – Pavimentação para o mês de Julho/2014, o que ocorreu através do 
Diário Oficial, Poder Executivo, pág. 15 somente em 26/08/2014. Para o referido 
cálculo, também se faz necessária a apuração do saldo contratual em 31/07/2014, o 
que só foi possível após análise da 8ª medição (julho/2014), protocolizada pela 
contratada através do processo nº 39.062/2014 somente em 10/09/2014, já analisada 
pela fiscalização e protocolizada junto à CAIXA na data de hoje, 24/09/2014, através 
do Ofício nº 0940/14 – DOE/SMO/PMMC (cópia anexa)”. 

A Prefeitura de Mogi das Cruzes informou que a obra será retomada após cumprimento das 
seguintes condições: 

“2. Com relação ao reinício dos trabalhos, ficou determinado juntamente com a 
contratada que tão logo os recursos referentes às medições 6ª, 7ª e 8ª (maio a 
julho/2014) tenham sido liberados e efetivamente pagos à contratada, bem como o 
pedido de readequação técnica com aditamento de valor tenha sido analisado e 
aprovado junto à CAIXA, a obra tenha seu reinício, com previsão de execução e 
término no prazo de 05 meses a partir de então”. 

A Prefeitura concluiu, na análise da motivação apresentada pela Contratada, o seguinte: 
“De tudo quanto foi exposto, percebemos que apesar de justificar a paralização da 
obra com o atraso nas liberações de pagamento e aprovação da readequação técnica 
do contrato e do reajuste pleiteados, a contratada teve participação direta para que 
isto acontecesse”. 

Além dos atrasos na entrega das medições pela contratada, houve atraso nos pagamentos, 
motivada pela falta de recursos disponíveis na conta específica do Contrato de Repasse. Tal 
fato se verifica no pagamento parcial do 5º Boletim de Medição, conforme e-mail da 
CAIXA enviado em 01/08/2014. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Em 22/10/2014, a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes se manifestou com relação ao 
Relatório Preliminar da Fiscalização conforme segue: 
“Neste item, conforme observado pelo órgão Fiscalizador e respondido pela Autarquia 
Municipal, por meio do Memorando nº. 0972/2014 SMO, a execução da obra foi paralisada 
formalmente pela contratada em 10/09/2014, com a protocolização de correspondência que 
originou o processo administrativo nº 39.060/2014. 
Ocorre que, estão entre os motivos da paralisação, alegados pela contratada, o não 
pagamento da 4ª Medição (período março/2014) e 5ª Medição (período abril/2014), 
faturadas em 15/08, referentes às obras executadas e aprovadas; a não liberação para 
pagamento da 6ª Medição (período maio/2014) e 7ª Medição (período Junho/2014), 
processos 28.241 e 28.242/2014 de 02/07/2014; a não aprovação do pedido de Aditamento 
de Valor (Processo nº 7.007/2014), dos serviços já executados, e que não constam da 
planilha inicial do contrato; a não aprovação do pedido do 2° Reajustamento de Preços 
(Processo nº 33.425/2014 de 06/08/2014). 
Conforme anteriormente esclarecido, após análise da autarquia municipal de todos os 
pontos elencados pela contratada para justificar a paralisação das obras, foi constatado 



 

 

que a 4ª medição, referente ao período de execução de março/2014, foi protocolizada em 
12/05/2014, gerando o procedimento administrativo nº 20.266/2014, o seja, mais de 30 dias 
após o prazo estabelecido pela Cláusula Oitava, item 8.3 do Termo Contratual (Contrato nº 
96/2012), o qual estabelece como prazo os cinco primeiros dias úteis de cada mês. 
Dentro do processo de medição, a contratada foi notificada em 21/05/2014, por meio da 
Notificação nº 12/2014, já enviada a essa Controladoria, solicitando complementação de 
documentos e retificação da planilha de medição, sendo certo que o atendimento à 
notificação ocorreu somente em 04/07/2014 e o pedido de liberação do repasse de recursos 
foi protocolizado junto à CAIXA em 11/07/2014, por meio do Oficio nº 0611/2014 - 
DOE/SMO/PMMC, mesma data do pedido de liberação de recursos da 5ª medição 
(abriI12014), Oficio nº 0612/14 - DOE/SMO/PMMC, protocolizado pela contratada no 
Município em 23/05/2014, por meio do processo nº 22.493/2014. 
Assim, importante ressaltar a existência de interdependência entre as medições 4ª e 5ª, por 
serem mensais e consecutivas, sendo que a não aprovação da anterior inviabiliza a análise 
da medição imediatamente consecutiva. 
A autorização de desbloqueío dos recursos referentes ao 4º e 5º Boletins de Medição 
ocorreu em 01/08/2014, sendo que para o 5º BM, a liberação de recursos foi parcial, por 
falta de recursos na conta vinculada, conforme e-mail encaminhado pela CAIXA em 
01/08/2014 e já enviado a essa Controladoria. A autorização de desbloqueio dos recursos 
referente ao complemento dos valores do 5° BM foi encaminhada pela CAIXA por meio de 
e-mail em 08/09/2014. 
No tocante á 6ª medição (maio/2014) e à 7ª medição (junho/2014), foram protocolizados 
requerimentos pela contratada, gerando os processos nº 28.241/2014 e nº 28.242/2014 em 
02/07/2014, sendo certo que a 6ª Medição foi protocolizada 26 dias após o término do 
prazo previsto, e liberada somente após análise, retificação e liberação dos recursos das 
medições anteriores pela CAIXA, o que aconteceu em 01/08/2014, com liberação 
complementar em 08/09/2014, lembrando que houve solicitação de liberação de recursos 
correspondentes protocolizada em 28/08/2014, por meio dos Ofícios nº 0881/2014 
DOE/SMO/PMMC e nº 0882 - DOE/SMO/PMMC. 
Em 11/09/2014, dia imediatamente posterior ao protocolo do documento que informou 
acerca da paralisação pela contratada, a obra em questão foi vistoriada pela CAIXA, cuja 
vistoria integrou a análise dos Boletins de Medição 06 e 07. Em 17/09/2014 encaminhamos, 
por e-mail, à Caixa Econômica Federal uma solicitação de desconsideração do BM-07, na 
medida em que detectamos equivoco na divisão entre os trechos correspondentes aos meses 
de junho/14 (BM-07) e julho (BM-08). 
As retificações relativas. aos BM-07 e BM-08 (processo nº 39.062/2014 de 10/09/2014) 
foram protocolizados na Caixa em 24/09/2014, por meio dos Ofícios nº 0939/14 
DOE/SMO/PMMC e nº 0940/14 - DOE/SMOIPMMC, já enviados a esse Órgão de 
Controle. 
No tocante ao pedido de readequação técnica com aditamento de valor, este foi 
protocolizado em 13/02/2014, gerando o procedimento administrativo nº 7.007/2014, e em 
linhas gerais refere-se à inclusão dos serviços de "troca de solo” e escavação em rocha e à 
substituição do método executivo de recomposição do pavimento. 
A análise da fiscalização foi prejudicada pela ausência de elementos técnicos sem pudessem 
norteá-la, tais como os locais de bota-fora e jazida de empréstimo de solos, que tem 
influência direta sobre os custos de transporte e só foram identificados posteriormente, com 
o acompanhamento e a fiscalização dos serviços da 7ª Medição (junho/14). 
A análise técnica do processo foi concluída em 13/08/2014, determinando a necessidade de 
aditamento de R$71.784,86, correspondentes a 3,04% dos R$ 2.364.047,73 contratados, foi 
encaminhada à Secretaria Municipal de Obras, que após elaboração dos formulários 



 

 

padronizados da CAIXA e coleta de assinaturas, protocolizou a reprogramação do Plano de 
Trabalho para análise da CAIXA em 24/09/2014, por meio do Oficio nº 0941/14 - 
DOE/SMO/PMMC. 
O pedido do 2º Reajustamento de Preços foi protocolizado pela contratada em 06/08/2014, 
gerando o processo nº 33.425/2014. Contudo, para a elaboração do cálculo com a 
utilização do índice determinado contratualmente, era necessária a publicação do índice 
FIPE Construção Civil Pavimentação para o mês de Julho/2014, o que ocorreu somente em 
26/08/2014 (Diário Oficial, Poder Executivo, pág.15, 26/08/2014). 
Para o referido cálculo, também seria necessária a apuração do saldo contratual em 
31/07/2014, o que só foi possível após a análise da 8ª medição (julho/2014), protocolizada 
pela contratada em 10/09/2014 (PA nº 39.062/2014), já analisada pela fiscalização e 
protocolizado na CAIXA em 24/09/2014, por meio do Oficio nº 0940/14 - 
DOE/SMO/PMMC, enviado anteriormente. 
No tocante ao reinicio dos trabalhos, ficou determinado, em acordo com a contratada, que 
tão logo os recursos referentes às medições 6ª, 7ª e 8ª (maio a julho/2014) fossem liberados 
e efetivamente pagos, bem como o pedido de readequação técnica com aditamento de valor 
analisado e aprovado pela CAIXA, a obra seria imediatamente reiniciada, com previsão de 
execução e término em um prazo de 05 meses a partir do reinicio.” 
 
A Caixa Econômica Federal, por meio do Ofício nº 0317/2014/SR PENHA/SP, de 
30/10/2014, em resposta ao fato levantado, informou o seguinte: 
“Conforme apontamento da CGU, houve atraso nos pagamentos em função da falta de 
recursos de repasse na conta vinculada ao Termo de Compromisso 0350.756-37. Tal 
situação já foi regularizada Gestor do Programa, e todos os Boletins de Medição 
apresentados já foram desbloqueados – a última liberação, referente ao 7º e 8º BM ocorreu 
em 08/10/2014. A solicitação de reprogramação contratual está em análise na CAIXA, e 
será encaminhada manifestação técnica de engenharia ao tomador no próximo dia 
03/11/2014”. 
 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Justificativa não acatada. A Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes reitera, de modo geral, 
a informação prestada pela SEMAE reproduzida no fato apontado. O Município confirma 
que os serviços estão paralisados.  
No que se refere à manifestação da Caixa Econômica Federal, a Entidade informou que as 
pendências relacionadas pela Prefeitura de Mogi das Cruzes para o reinício das obras estão 
parcialmente solucionadas, sendo que faltava, em 30/10/2014, finalizar análise com relação 
à solicitação de reprogramação contratual. 
#/AnaliseControleInterno## 

 
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 obra se encontra paralisada, em função 
de pedido de readequação técnica apresentada à Caixa Econômica Federal no dia 
24/09/2014, e também da análise e respectiva liberação dos recursos referentes às 6ª, 7ª e 8ª 
medições. 



 

 

Ordem de Serviço: 201411327 
Município/UF: Mogi das Cruzes/SP 
Órgão: MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME 
Instrumento de Transferência: Contrato de Repasse - 776328 
Unidade Examinada: MOGI DAS CRUZES ADMINISTRACAO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 350.000,00 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 17 a 23 de setembro de 2014 sobre 
a aplicação dos recursos do Programa 2037 - Fortalecimento do Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS), 2B30 - Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social 
Básica: construção de Centro de Referência de Assistência Social – CRAS no bairro de 
Jundiapeba, município de Mogi das Cruzes/SP. 
 
A ação fiscalizada destina-se a Averiguar a implantação do Centro de Referência de 
Assistência Social – CRAS do município, passando pela licitação, construção até a fruição 
dos serviços pela população. 

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

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

2.1.1. Atraso na construção do CRAS, com necessidade de prorrogação do Contrato 
de Repasse nº 776328. 
 
Fato 
 
Em 26 de dezembro de 2012, o Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS e a Prefeitura 
Municipal de Mogi das Cruzes celebraram o Contrato de Repasse nº 776328 para construção 
de um Centro de Referência de Assistência Social – CRAS no bairro de Jundiapeba. 
 
O contrato estabeleceu que o repasse de recursos da União será no valor de R$ 350.000,00 
(trezentos e cinquenta mil reais) e a contrapartida municipal mínima será no valor de R$ 
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). 
 
Foi estabelecida a condição suspensiva de apresentação de Documentação Técnica de 
Engenharia, Documentação da Área de Intervenção e Documentação Ambiental no prazo de 



 

 

9 (nove) meses; e prazo de análise pela Caixa Econômica Federal em 1 (um) mês. Em 15 de 
agosto de 2013, a Administração Municipal, em razão de atraso na preparação da 
documentação técnica, solicitou prorrogação do prazo para cumprimento da Condição 
Suspensiva. A solicitação foi atendida pela Caixa Econômica Federal e o prazo foi 
prorrogado para 26 de junho de 2014. 
 
A vigência inicial foi estabelecida em 3 de dezembro de 2013, posteriormente prorrogada 
para 3 de dezembro de 2014, por meio de Termo Aditivo ao Contrato de Repasse, celebrado 
em 23 de outubro de 2013. 
 
Em 19 de novembro de 2013, a Caixa Econômica Federal considerou a obra viável sob os 
aspectos de engenharia com pendências. Em 19 de março de 2014, a Caixa considerou as 
pendências resolvidas e liberou a realização de processo licitatório com a previsão de 
utilização de recursos federais, R$ 350.000,00, e recurso de contrapartida, R$ 255.569,64. 
 
Em 14 de abril de 2014, em relação à Titularidade da área de Intervenção, a Área Jurídica da 
Caixa opinou que, em caráter excepcional, seria possível condicionar a apresentação da 
matrícula devidamente regularizada quando da prestação final de contas. 
 
Em 25 de junho de 2014, a Administração Municipal lançou a Tomada de Preços nº 
010/2014 para contratação de empresa especializada de engenharia para a execução das 
obras/serviços de construção de CRAS – Centro de Referência em Assistência Social (SOC 
022), localizado na Rua Cecília da Rocha sem número – Jundiapeba, município de Mogi das 
Cruzes. 
 
Em 12 de agosto de 2014, a Administração Municipal homologou o resultado da licitação e 
adjudicou o objeto para a única participante do processo. 
 

Licitante CNPJ Valor (R$) 
Construtora WZU Ltda. 03.416.580/0001-90 604.902,44 

 
O exame do Processo Licitatório não evidenciou situação que comprometesse a sua 
regularidade. A análise de preços resultantes do processo licitatório ainda não foi realizada 
pela Caixa Econômica Federal. 
 
O contrato para construção do Centro de Referência em Assistência Social – CRAS foi 
celebrado em 20 de agosto de 2014. O empreendimento está na fase de elaboração do 
projeto executivo, sendo que a obra propriamente dita não foi iniciada. 
 
A previsão para conclusão da obra é de 9 (nove) meses, portanto até 20 de maio de 2015. A 
Administração Municipal não detalhou o prazo de implantação dos demais itens: 
mobiliários, equipamentos e recursos humanos. 
 



 

 

 
Foto 1 – Local de Instalação do CRAS 
 
  
##/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. Atraso na implantação do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS 
no bairro de Jundiapeba. 
 
Fato 
 
A vigência inicial do Contrato de Repasse foi estabelecida em 3 de dezembro de 2013. No 
contrato foi estabelecida a condição suspensiva de apresentação de Documentação Técnica 
de Engenharia, Documentação da Área de Intervenção e Documentação Ambiental no prazo 
de 9 (nove) meses; e prazo de análise pela Caixa Econômica Federal em 1 (um) mês. 
 
Na iminência do final de prazo para cumprimento da condição suspensiva, a Administração 
Municipal solicitou a prorrogação do prazo para seu cumprimento, em razão de atraso na 
preparação da documentação técnica. A solicitação foi atendida pela Caixa Econômica 
Federal e o prazo foi prorrogado para 26 de junho de 2014. 
 



 

 

Assim, não foi cumprido o prazo de execução de doze meses previsto no Plano de Trabalho 
e tampouco será cumprido dentro da vigência atual do Contrato de Repasse, 3 de dezembro 
de 2014. A previsão para conclusão da obra é de 9 (nove) meses, portanto até 20 de maio de 
2015. A Administração Municipal não detalhou o prazo de implantação dos demais itens: 
mobiliários, equipamentos e recursos humanos. 
 
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Em 22 de outubro de 2014, por meio de documento sem número, a Administração 
Municipal apresentou a seguinte manifestação: 
 
“1. CRAS – Jundiapeba 
 
Sobre a construção/implantação do referido equipamento público de grande importância 
para este Município, esclarecemos que a vigência inicial do Contrato de Repasse foi 
estabelecida em 3 de dezembro de 2013. Contudo, restou estabelecido no contrato a 
condição suspensiva de apresentação de Documentação Técnica de Engenharia, 
Documentação da Área de Intervenção e Documentação Ambiental no prazo de 9 (nove) 
meses e prazo de análise pela Caixa Econômica Federal em 1 (um) mês. 
 
Na iminência do final de prazo para cumprimento da condição suspensiva, a Administração 
Municipal solicitou a prorrogação do prazo para seu cumprimento, em razão de atraso na 
preparação da documentação técnica. A solicitação foi atendida pela Caixa Econômica 
Federal e o prazo foi prorrogado para 26 de junho de 2014.  
 
Assim, não foi cumprido o prazo de execução de doze meses previsto no Plano de Trabalho 
e tampouco será cumprido dentro da vigência atual do Contrato de Repasse, 3 de dezembro 
de 2014. A previsão para conclusão da obra é de 9 (nove) meses, portanto até 20 de maio 
de 2015. A Administração Municipal não detalhou o prazo de implantação dos demais 
itens: mobiliários, equipamentos e recursos humanos. 
 
Em completo às informações anteriormente prestadas, informamos que o CRAS Jundiapeba 
II, é um equipamento que terá sua construção norteada pelos parâmetros do MDS – 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e paralelamente a sua construção 
serão executados, pela Administração Pública Municipal, o processo de aquisição de 
mobiliários e equipamentos. 
 
Essas aquisições serão realizadas por meio de recursos financeiros transferidos via FNAS – 
Fundo Nacional de Assistência Social para o FMAS – Fundo Municipal de Assistência 
Social e tem seu controle realizado pelo Conselho Municipal de Assistência Social. 
 
Quanto aos recursos humanos, bom esclarecer que o CRAS Jundiapeba II terá sua equipe 
de trabalho formada por funcionários efetivos da Secretaria Municipal de Assistência 
Social e atenderá ao preconizado na Resolução CNAS nº 269, de 13/12/2006, que aprovou a 
NOB-RH/SUAS, Norma Operacional Básica de Recursos Humanos o Sistema Único de 
Assistência Social. 
 
Assim, já prevendo essa nova demanda que deverá ser absorvida pelo Município, foi 
realizado concurso público para a composição das equipes de trabalho dos equipamentos 
da Assistência Social, edital nº 15/2014. 



 

 

 
Atendendo aos prazos contratualmente estabelecidos e objetivando concluir o programa em 
questão, tendo em vista o vencimento do convênio em 03/12/2014, este Município, por meio 
do Ofício nº 1.031/2014 – GPE, encaminhado à Diretoria do FNAS, solicitou prorrogação 
de prazo por 12 (doze) meses para a construção do CRAS Jundiapeba II, Proposta SICONV 
nº. 038080/2012, Convênio nº. 776328/2012, com solicitação idêntica encaminhada à CEF 
– Caixa Econômica Federal.” 
 
Além disto, em 30 de outubro de 2014, por meio do Ofício nº 0317/2014/SR PENHA/SP, a 
Caixa Econômica Federal informou sobre o apontado: 
 
“A CAIXA já solicitou ao Município, em 16/10/2014, que apresente justificativas pelas quais 
o contrato não teve a evolução esperada, considerando o crédito de recursos em sua 
totalidade na conta vinculada. Solicitou também que, caso haja interesse em prorrogar a 
vigência do contrato, que expira em 03/12/2014, seja encaminhado ofício com as devidas 
justificativas para análise pela CAIXA, sendo necessário também anexar o referido ofício 
no SICONV. Cabe esclarecer, contudo, que a CAIXA não vê falhas e/ou irregularidades de 
procedimentos no apontamento em questão, considerando que as solicitações de 
prorrogações de prazos pelos entes tomadores de recursos, desde que devidamente 
fundamentadas, são passíveis de acatamento pelos normativos vigentes e/ou autorização 
dos Ministérios Gestores.” 
 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A Manifestação apresentada pela Administração Municipal não apresentou fato novo que 
descaracterizasse a situação apontada. Com referência ao término da vigência do Termo de 
Convênio, a Administração Municipal informou que adotou providências para prorrogação 
do prazo, porém as providências ainda não foram concluídas. 
 
Da mesma forma, a manifestação da Caixa não apresentou fato novo que descaracterizasse a 
situação apontada.  
 
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.2. Preços compatíveis com o banco de dados do SINAPI. 
 
Fato 
 
Examinando-se o orçamento básico do Processo n° 4012.0400.607-95/2012, verificou-se a 
compatibilidade entre os custos previstos e os valores praticados no mercado, consoante 
comparação com os dados do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil (SINAPI) referentes a setembro/2013. 
##/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: 201411329 
Município/UF: Mogi das Cruzes/SP 
Órgão: MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME 
Instrumento de Transferência: Contrato de Repasse - 753227 
Unidade Examinada: MOGI DAS CRUZES ADMINISTRACAO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 200.000,00 
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 2037 - Fortalecimento do Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS) / 2B31 - Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social 
Especial no município de Mogi das Cruzes/SP. 
 
A ação fiscalizada visa 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 
 
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. Preços compatíveis com o banco de dados do SINAPI. 
 
Fato 
 
Examinando-se o orçamento básico do Contrato de Repasse n° 348.974-33/2010, verificou-
se a compatibilidade entre os custos previstos e os valores praticados no mercado, consoante 



 

 

comparação com os dados do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil (SINAPI) referentes a julho/2011. 
##/Fato## 

2.2.2. Obra não inicializada devido a indefinições no Plano de Trabalho. 
 
Fato 
 
O Convênio nº (Siconv) 753227, celebrado entre o Fundo Nacional de Assistência Social e a 
Prefeitura de Mogi das Cruzes, prevê a construção de um Centro de Referência Especial de 
Assistência Social – CREAS na Avenida Governador Adhemar de Barros, região central da 
cidade, com 204,92 metros quadrados de área construída, compreendendo duas salas para 
atendimento familiar, duas salas para atendimento individual, instalações sanitárias, sala de 
atividades sócio-educativas, recepção, área administrativa, área externa com pátio 
descoberto, vagas para três veículos e paisagismo. 

Em 31 de dezembro de 2010 foi assinado o Contrato de Repasse nº 0348974-33/2010 com a 
finalidade de transferir recursos financeiros da União para a construção do CREAS no 
município de Mogi das Cruzes. O término da vigência prevista era 31 de dezembro de 2012 
e o valor do empreendimento de R$ 333.334,00, sendo o repasse da União o montante de R$ 
200.000,00 e a contrapartida do município R$ 133.334,00. 

O Laudo de Análise Técnica de Engenharia elaborado pela CAIXA em 03 de outubro de 
2011 aponta no Quadro Resumo de Análise de Custos o montante total de R$ 447.701,41, 
sendo o repasse da União o valor de R$ 200.000,00 e a contrapartida do município R$ 
247.701,41. 

Em 24 de agosto de 2012, por meio do Ofício GPE 978/2012, a Prefeitura de Mogi das 
Cruzes solicita à CAIXA a prorrogação da vigência do convênio sob o seguinte argumento: 

“Em razão da realização de 02 (dois) certames licitatórios, sem que se tenha 
definido o nome da empresa responsável pela construção do objeto do convênio, 
além da necessidade de uma adequação do plano de trabalho e da documentação 
técnica correspondente, solicitamos promover a prorrogação da vigência do 
convênio/contrato para 31/21/2013. 

Informamos que no primeiro certame licitatório compareceu apenas uma empresa 
interessada, mas com preços bem superiores aos aprovados por essa instituição o 
que impossibilitou sua habilitação. No segundo também compareceu uma única 
construtora interessada que, por não atender alguns requisitos técnicos, também foi 
inabilitada.” 

Em 14 de outubro de 2013, através do Ofício GPE 1.622/2013, novamente a Prefeitura 
pleiteia, em razão da necessidade de adequação do Plano de Trabalho e adaptação da 
documentação técnica, a prorrogação da vigência para 31 de dezembro de 2014. 

Em 25 de outubro de 2013 é assinado o Termo Aditivo ao Contrato de Repasse oficializando 
o novo prazo de vigência. 



 

 

Durante os trabalhos de campo desta fiscalização, verificamos que persistem indefinições 
quanto ao local onde será implantado e ao “lay out” do CREAS, visto que a Prefeitura 
pretende implantá-lo em lugar diverso do inicialmente previsto. Consequentemente, novos 
orçamentos, novo Plano de Trabalho, novas planilhas estimativas deverão ser elaborados e 
submetidos à análise da CAIXA. 

Assim, consideramos a obra não inicializada e o objeto do convênio não atingido.  

Como a vigência termina em 31 de dezembro de 2014, não cabe ainda a apresentação da 
Prestação de Contas. 

Verificamos que o montante repassado pela União, no valor de R$ 200.000,00, em 22 de 
dezembro de 2011, encontra-se aplicado em poupança. 

Visto que o objeto do Contrato de Repasse ainda não foi atingido; o prazo de vigência 
encerra em 31/12/2014; e as licitações não obtiveram êxito, solicitamos ao Gestor Municipal 
descrever a situação em que se encontram os estudos que visam dar andamento ao contrato 
de repasse, apresentando cópias dos documentos que evidenciam as providências adotadas 
pela Prefeitura junto à CAIXA e ao Concedente no sentido de concluir o objetivo do 
convênio. 

Por meio do Ofício nº 1612/2014.SEMAS, de 24 de setembro de 2014,  a Secretaria de 
Assistência Social da Prefeitura de Mogi das Cruzes informou: 

“No tocante as situações que se encontram os estudos que visam dar andamento ao 
contrato de repasse, informamos que, de acordo com a Política Nacional de 
Assistência Social – PNAS/2004, a unidade de CREAS deve ter localização 
estratégica, prioritariamente de fácil acesso à população a ser atingida, sendo 
observada a disponibilidade de transporte público e a proximidade dos 
equipamentos da rede socioassistencial, tendendo a articulação com o CREAS, tais 
como: Delegacia da Mulher, Idoso, Saúde mental, Poder Judiciário, Conselhos 
Tutelares, entre outros. 

Nesse sentido, solicitamos junto a Secretaria de Planejamento e Urbanismo, a 
indicação de nova área situada no centro da cidade e/ou centros distritais, tendo 
sido, informado a ausência de área nos locais solicitados, com as características 
exigidas. 

Ressaltamos que, o município oferta Serviço de Proteção Social Especial em dois 
equipamentos alugados, CREAS – Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social, CREAS Centro e CREAS Braz Cubas, localizados em áreas 
centrais e de fácil acesso aos usuários, além de possuir equipe técnica efetiva, 
conforme preconizado na NOB RH/RH. 

Destacamos que, embora a construção do equipamento público tenha sido 
prejudicada, haja vista, os motivos já mencionados, este atraso não trará prejuízo 
para os usuários que demandam da oferta dos Serviços de Proteção Social ofertados 



 

 

no CREAS, uma vez que os equipamentos locados estão em pleno funcionamento, 
sendo referência para o atendimento a pessoas e/ou indivíduos em situação de 
vulnerabilidade social em decorrência de violações de direitos atendendo 
integralmente aos objetivos proposto.”(sic) 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A Prefeitura se manifestou da seguinte forma: 
 

“Ademais, considerando o que vencimento do convênio está previsto para 
31/12/2014, o Município solicitou, por meio do Ofício no. 1.043/2014 – GPE, 
prorrogação de prazo por 24 (vinte e quatro) meses para a construção do CREAS 
Centro (Proposta SICONV no. 094386/2010 – Contrato no. 0348.974-33/2010) à 
Diretoria do FNAS, com solicitação idêntica encaminhada à CEF – Caixa 
Econômica Federal. O prazo solicitado estabelece tempo hábil para a identificação 
e definição do terreno apropriado, elaboração e aprovação do projeto junto à CEF e 
a construção da obra.” 

  
Quanto à CEF, por meio do Ofício nº 0317/2014/SR PENHA/SP, de 30 de outubro de 2014, 
acrescentou: 
 

“A CAIXA solicitou ao Município, em 21/10/2014, um posicionamento em relação 
ao contrato em referência, face ao tempo decorrido sem ações efetivas e à 
proximidade do prazo de vigência do contrato (31/12/2014). Em resposta, o 
Município encaminhou em 23/10/2014 email à CAIXA com cópia do Ofício GPE 
1043/2014, direcionado ao Coordenador Geral de Gestão – FNAS. No citado Ofício, 
o Município solicita ao Gestor a prorrogação do prazo de vigência por mais 24 
(vinte e quatro) meses, e apresenta as devidas justificativas. Assim, aguardamos um 
posicionamento do Gestor quanto à autorização, ou não, de nova prorrogação de 
vigência do contrato para execução das providências cabíveis.” 

 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
As manifestações apresentadas confirmam a falha apontada. 
  
##/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: 201411331 
Município/UF: Mogi das Cruzes/SP 
Órgão: MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME 
Instrumento de Transferência: Contrato de Repasse - 776921 
Unidade Examinada: MOGI DAS CRUZES ADMINISTRACAO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 400.000,00 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 16 a 22/09/2014 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 Mogi das Cruzes/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. Obra referente ao Contrato de Repasse nº 1.001.778-60/2012 ainda não iniciada. 
 
Fato 
 
Esta fiscalização teve por objetivo verificar a execução do Contrato de Repasse nº. 1001778-
60/2012/FNAS/CAIXA, Siconv nº.776921/2012, assinado em 31/12/2012, cujo objeto é a 
“construção de centro de referência especializado para população em situação de rua – 
Centro POP”.  
A vigência do Contrato de Repasse, alterada por Termo Aditivo em 23/10/2013, é até 
03/12/2014. 
Em 25/06/2014, a Prefeitura de Mogi das Cruzes publicou o Edital nº. 009/2014, referente à 
Tomada de Preços que faria a contratação da empresa responsável pela execução da 
construção. 
Em 10/07/2014, o Processo Licitatório foi adiado “sine die”. Em entrevista, a Secretária de 
Assistência Social informou que a Prefeitura decidiu alterar o local onde será implantado o 
Centro de Referência, que seria localizado na Av. João XXIII, sem número. 



 

 

Por meio do Ofício nº. 1.613/2014.SEMAS, de 23/09/2014, a Prefeitura de Mogi das Cruzes 
informou o seguinte: 

“O processo licitatório, Tomada de Preços nº. 009/2014, foi suspenso em decorrência 
da utilização da área indicada para a Secretaria Municipal de Educação, construir 
novos projetos. 
Assim sendo, à equipe técnica, da Secretaria Municipal de Planejamento, já esta 
analisando outras áreas para construção do CENTRO POP, de forma atender os 
critérios estabelecidos para o atendimento do público alvo referenciado, tais como: 
Localidade estratégica com facilidade de acesso, promovendo assim a articulação com 
a rede sócio assistencial. 
Estimamos que a previsão para implantação do novo equipamento será no prazo de 24 
meses, entre a localização do terreno, elaboração e aprovação do projeto, junto a 
Caixa Econômica e a construção. 
Informamos ainda, que este atraso não trará prejuízo para a população em situação de 
rua, uma vez que o equipamento locado esta em pleno funcionamento, sendo atualmente 
referência para o atendimento à pessoa em situação de rua. 
O município oferta Serviço de Proteção Social Especial em equipamento alugado, em 
bairro próximo ao centro da cidade e de fácil acesso aos usuários, além de possuir 
equipe técnica efetiva, conforme preconizados na Norma Operacionais Básicas de 
Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social – NOB RH”.  

  
##/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 construção do Centro de Referência 
especializado para população em situação de rua – Centro Pop não foi iniciada, em virtude 
da indefinição do local de sua implantação.  



 

 

Ordem de Serviço: 201411344 
Município/UF: Mogi das Cruzes/SP 
Órgão: MINISTERIO DO ESPORTE 
Instrumento de Transferência: Convênio - 802037 
Unidade Examinada: MOGI DAS CRUZES ADMINISTRACAO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 1.901.544,74 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 15 a 24/09/2014 sobre a aplicação 
dos recursos do Programa 2035 - Esporte e Grandes Eventos Esportivos / Ação 20JP - 
Desenvolvimento de Atividades e Apoio a Projetos de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão 
Social no município de Mogi das Cruzes/SP. 
 
A ação fiscalizada destina-se a desenvolvimento de atividades para atendimento de crianças, 
jovens, adultos e idosos, bem como pessoas portadoras de necessidades especiais, com 
atividades esportivas, culturais e recreativas, eventos de esporte e lazer e formação 
continuada. 

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

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

2.1.1. Execução do Convênio nº 802037/2014 não iniciada. 
 
Fato 
 
O Convênio nº 802037/2014, celebrado entre a União, por intermédio do Ministério do 
Esporte, e o Município de Mogi das Cruzes, em 23/05/2014, tem por objeto a implantação 
de dez núcleos do Programa Esporte e Lazer da Cidade – Núcleo Urbano. Seus recursos 
totalizam R$ 1.901.544,74, sendo o repasse de R$ 1.846.160,00 e a contrapartida de R$ 
55.384,74.  

Devido ao atraso na liberação dos recursos, o concedente prorrogou “de ofício” a vigência 
do convênio, cujo término passou de 23/05/2016 para 02/07/2016. 



 

 

O Plano de Trabalho aprovado apresenta metas e fases sem detalhamento, todas com data de 
início em 23/05/2014 e término em 02/07/2016, conforme, resumidamente, é mostrado 
abaixo: 

Quadro: Metas e fases previstas no Convênio nº 802037/2014. 

Meta.Fase Especificação Valor (R$) 
1 Divulgação (contrapartida) 15.000,00 
2 Eventos 120.000,00 
3 Planejamento e desenvolvimento 1.726.160,00 

3.1    Recursos RH 1.501.800,00 
3.2    Encargos sociais 111.360,00 
3.3    Material permanente 80.000,00 
3.4    Material esportivo 33.000,00 
4 Material de consumo (contrapartida) 40.384,74 
 Total 1.901.544,74 

 
Na conta corrente nº 006.00000171-9 da agência 350 da Caixa Econômica Federal, o 
convenente recebeu a primeira parcela do repasse, no valor de R$ 1.039.580,00, em 
04/07/2014, e depositou o total da contrapartida, em 20/08/2014. Os valores, 
automaticamente aplicados no fundo de aplicação financeira de curto prazo “Caixa FIC 
Transferência Voluntária”, somados ao rendimento de R$ 12.281,47, resultaram no saldo de 
R$ 1.107.246,21, em 29/08/2014. 

Não houve execução do convênio até o momento da fiscalização.  
 
##/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 aplicação dos recursos federais 
recebidos, parcialmente em 04/07/2014, não foi iniciada, sendo o término do período 
previsto de execução em 02/07/2016.. 



 

 

Ordem de Serviço: 201411267 
Município/UF: Mogi das Cruzes/SP 
Órgão: MINISTERIO DO ESPORTE 
Instrumento de Transferência: Contrato de Repasse - 744170 
Unidade Examinada: MOGI DAS CRUZES ADMINISTRACAO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 297.347,83 
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 1250 - Esporte e Lazer da Cidade / Ação 5450 - 
Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer no 
município de Mogi das Cruzes/SP. 
 
A Ação fiscalizada destina-se a disponibilizar e modernizar áreas para a prática de esporte e 
lazer, assim como instalações e equipamentos adequados à prática esportiva, contribuindo 
para reduzir a exclusão e o risco social e para melhorar a qualidade de vida, mediante 
garantia de acessibilidade a espaços esportivos modernos. 

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

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

2.1.1. Falta de atualização da situação do contrato de repasse nº 0335422-89 no site da 
CAIXA. 
 
Fato 
 
Verifica-se falta de atualização da situação do Contrato de Repasse nº 0335422-89 (Siconv 
nº 0448722010) no site da CAIXA (Acompanhamento de Obras), pois consta situação de 
“não iniciada”, referente à aquisição de equipamentos permanentes para academia ao ar livre 
no município de Mogi das Cruzes/SP. 
  
##/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. Equipamentos adquiridos por meio do Contrato de Repasse nº 0335422-89/2010 
(Convênio Siconv 744170) ainda não instalados. 
 
Fato 
 
O Contrato de Repasse nº 0335.422-89/2010, celebrado entre a União, por intermédio do 
Ministério do Esporte, representado pela Caixa Econômica Federal (CAIXA), e o Município 
de Mogi das Cruzes, teve por objeto a aquisição de equipamentos permanentes para 
academia ao ar livre.  
 
O prazo de vigência iniciou-se na data da assinatura do contrato de repasse, em 01/09/2010. 
Seu encerramento foi previsto para 30/03/2012. Três termos aditivos o prorrogaram para, 
sucessivamente, 30/03/2013, 30/12/2013 e 31/12/2014. O Plano de Trabalho especifica a 
única meta “Aquisição de Equipamentos Permanentes para Academia ao Ar Livre”, no valor 
de R$ 297.347,83, para ser executado de 01/12/2010 a 30/03/2012. Os desembolsos do 
repasse (R$ 273.000,00) e da contrapartida (R$ 24.347,83) ocorreriam em dezembro/2010. 
A localização dos equipamentos, que inicialmente seria em doze áreas, foi alterada para 
outras dezoito áreas do Município. 
 
A cláusula segunda, item 2.1, condicionou a eficácia do Contrato à apresentação de 
documentação técnica de engenharia e jurídica da área de intervenção, embora o objeto do 
Contrato não abrangesse a implantação dos equipamentos, mas somente a aquisição. 
Os recursos financeiros totalizam R$ 297.347,83, sendo o repasse de R$ 273.000,00 e a 
contrapartida de R$ 24.347,83. Na conta corrente nº 006.00647029-0 da agência 350 da 
Caixa Econômica Federal, foram depositados, sob bloqueio, os recursos repassados, em duas 
parcelas de R$ 136.500,00, em 10/07/2012 e 26/03/2014, e a contrapartida de R$ 22.480,00 
(equivalente a 8% do valor da aquisição, percentual mínimo admitido pelo Programa), em 
04/07/2014. O pagamento de R$ 281.000,00 foi efetuado em 04/07/2014, no qual se 
utilizaram R$ 258.520,00 do repasse, além da contrapartida de R$ 22.480,00. Esse 
pagamento refere-se às notas fiscais nºs 6453, 6454, 6455 e 6456, de valores, 
respectivamente, R$ 141.103,15, R$ 125.396,85, R$ 7.250,00 e R$ 7.250,00, todas emitidas 
em 01/07/2014 pela empresa Paulo Ziober Equipamentos Metalúrgicos Ltda. (CNPJ 
08374053/0001-84). 
 
Até 04/09/2014, o rendimento da aplicação financeira totalizou R$ 40.470,22. O saldo, na 
mesma data, igualou a R$ 27.633,94. 
 
No documento Verificação de Resultado de Processo Licitatório, de 08/08/2011, a CAIXA 
considerou inapto o resultado do Pregão nº 27/2011, homologado em 01/06/2011. O valor 
obtido de R$ 325.170,00 “ficou aproximadamente 12% acima do aprovado na análise 
técnica”, de R$ 288.702,28. O Município, por meio do Ofício GPE 1556/2011, de 
01/11/2011, encaminhou nova planilha orçamentária com cotações atualizadas, cuja média 
aritmética é R$ 361.495,75 (mediana = R$ 308.086,50). Com isso, em 16/02/2012, a 
CAIXA acatou a justificativa referente à diferença de custo prevista de R$ 288.702,28 



 

 

(novembro/2010) para R$ 325.170,00 (junho/2011), mas o Município não efetivou a 
licitação . 
 
A Verificação de Resultado de Processo Licitatório, de 30/12/2013, considerou o resultado 
do Pregão 69/2013 compatível com o último QCI – Quadro de Composição do 
Investimento, embasado em três orçamentos de abril/2013, conforme mostrado no quadro 
abaixo: 
 

QCI Pregão 
69/2013 

Item Descrição Qtd. Total (R$) Valor (R$) 

1 Multi-exercitador conjugado - 6 funções 10 45.080,00 34.615,53 

2 Simulador de cavalgada triplo conjugado 14 56.350,00 41.081,11 

3 Pressão de pernas triplo conjugado 16 40.185,60 31.432,52 

4 Simulador de caminhada triplo conjugado 16 65.945,60 48.541,36 

5 Esqui triplo conjugado 9 48.600,00 29.453,07 

6 Rotação vertical - triplo conjugado 16 30.912,00 17.347,57 

7 Rotação diagonal dupla - triplo conjugado 13 26.910,00 17.974,23 

8 Alongador com três alturas conjugado 17 24.085,60 18.939,09 

9 Surf duplo conjugado 15 29.946,00 18.725,23 

10 Remada sentada 7 13.073,20 8.390,29 

11 Placa orientativa 18 22.024,80 14.500,00 

Total 403.112,80 281.000,00 
 
Dessa forma, a CAIXA autorizou a aquisição dos equipamentos, condicionando o 
desembolso à apresentação do Termo de Fiel Depositário. A CAIXA informa, por ocasião 
do desbloqueio do saque, que a vistoria dos equipamentos ficará vinculada à prestação de 
contas final e solicita que o Município “providencie a instalação dos referidos equipamentos 
até o final da vigência do contrato (31/12/2014), sob pena do não ateste da funcionalidade do 
objeto e, consequentemente, devolução dos recursos”. 
 
Na inspeção “in loco”, realizada em 18/09/2014, verificamos que todos os equipamentos 
estão armazenados no Almoxarifado Central do Município. Os equipamentos atendem às 
especificações previstas, exceto quanto ao “tampão” que, descrito como metálico, apresenta-
se em material plástico. 
 
  
##/Fato## 

2.2.2. Falta de parcelamento do objeto. 
 
Fato 
 
O Pregão Presencial nº 69/2013, homologado em 31/10/2013, teve por objeto o 
fornecimento, com instalação, de equipamentos de ginástica e placa orientativa para 



 

 

implantação de academia ao ar livre. Dez tipos de equipamentos compuseram o lote 1, e a 
placa o lote 2, conforme mostrado abaixo: 

Lote 1: 
Qtd. Equipamento 
10 Multi-exercitador conjugado com 6 (seis) funções distintas  
14 Simulador de cavalgada triplo conjugado 
16 Pressão de pernas triplo conjugado  
16 Simulador de caminhada triplo conjugado  
9 Esqui triplo conjugado 
16 Rotação vertical - aparelho triplo conjugado  
13 Rotação diagonal dupla - aparelho triplo conjugado 
17 Alongador com três alturas conjugado  
15 Surf duplo conjugado  
7 Remada sentada  

 
Lote 2: 

Qtd. Especificação 
18 Placa orientativa 

 
O Município julgou as propostas pelo menor preço por lote, não por itens, o que infringe a 
Lei nº 8.666/93, art. 15, IV e art. 23, § 1º:  

“Art. 15 As compras, sempre que possível, deverão: 

(...) IV - ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para aproveitar as 
peculiaridades do mercado, visando economicidade;” 

Art. 23, § 1º: “As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão divididas 
em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-
se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à 
ampliação da competitividade sem perda da economia de escala.” 

O TCU possui sobre o assunto entendimento consolidado na Súmula 247: “É obrigatória a 
admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a 
contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que 
não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em 
vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo 
de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam 
fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação 
adequar-se a essa divisibilidade.” 

No processo, não se demonstrou a inviabilidade técnica e econômica da divisão do lote 1 ou 
que a divisão traria perda da economia de escala. 
 



 

 

  
##/Fato## 

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

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

2.2.3. Exigência indevida de registro de propriedade de desenho industrial para 
habilitação ao procedimento licitatório. 
 
Fato 
 
Houve somente dois participantes no Pregão Presencial nº 69/2013, sendo a licitante que 
ofertou o menor preço inabilitada por não atender exigências do edital, dentre as quais, a do 
item 8: 

“8.3 - Declaração se comprometendo a apresentar, caso seja declarada vencedora, no 
prazo de 03 (três) dias úteis, comprovantes de legalidade do equipamento quanto a 
propriedade intelectual do Desenho Industrial ou Modelo de Invenção junto ao Instituto 
Nacional de Propriedade Industrial, nos termos da Lei nº 9.279/96 - LPI, mediante 
apresentação dos respectivos Certificados de Propriedade emitidos pelo referido órgão, ou 
através de Termo de Cessão de exploração de direitos de patentes conferidos por empresa 
que detenha tais certificados.” 

No entanto, a Lei nº 8.666/93 estabelece: 

“Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações 
e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do 
objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica 
que se responsabilizará pelos trabalhos; 

III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando 
exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o 
cumprimento das obrigações objeto da licitação; 

IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. 

(...) 

§ 4º Nas licitações para fornecimento de bens, a comprovação de aptidão, quando for o 
caso, será feita através de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou 
privado. 



 

 

§ 5º É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de 
tempo ou de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta 
Lei, que inibam a participação na licitação.” 

De acordo com a jurisprudência do TCU, a exigência de registro no INPI em licitação não é 
admitida como critério eliminatório, mas somente como classificatório, conforme o item 9.2 
do acórdão TCU 173/2006 – Plenário: 

“9.2. determinar ao CINDACTA I que se abstenha de incluir em editais de licitações 
cláusulas que imponham à licitante obrigação de possuir registro de marca no Instituto 
Nacional de Propriedade Intelectual - INPI como critério eliminatório do certame, 
atribuindo a tal exigência, quando necessária, o caráter de critério classificatório;”. 
 
  
##/Fato## 

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

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

3. Conclusão 
 

Com base nos exames realizados, conclui-se que existe atraso na execução do objeto do 
contrato de repasse, vez que os equipamentos foram adquiridos, com lapso temporal 
significativo em relação à data inicialmente prevista, e que ainda não foram instalados, 
encontrando-se armazenados no Almoxarifado Central do Município, comprometendo o 
atingimento do objetivo da política pública a que se relaciona.. 


