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Introdução 

 
        Introdução 
 
 
Este Relatório trata dos resultados dos exames 
realizados sobre 4 Ações de Governo 
executadas no município de Nossa Senhora do 
Livramento/MT em decorrência da V01º Ciclo 
do Programa de Fiscalização em Entes 
Federativos. 
 
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 17/08/2015 a 20/08/2015.  

Informações sobre indicadores 
socioeconômicos do município 
sorteado:  
 
 

Informações Socioeconômicas 
População: 11609 
Índice de Pobreza: 44,68 
PIB per Capita: 6.753,47 
Eleitores: 8743 
Área: 5193 

 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 especiais, 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 
 
 
Ações de controle realizadas nos programas/ações fiscalizados: 
 

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

FUNDACAO NACIONAL 
DE SAUDE 

SANEAMENTO BASICO 1 2.000.000,00

TOTALIZAÇÃO FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE 1 2.000.000,00

MINISTERIO DA 
EDUCACAO 

Educação Básica 1 410.000,00

TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DA EDUCACAO 1 410.000,00

MINISTERIO DA SAUDE Aperfeiçoamento do Sistema 
Único de Saúde (SUS) 

1 103.513,52

Execução Financeira da 
Atenção Básica 

1 2.321.015,43

TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DA SAUDE 2 2.424.528,95

MINISTERIO DO 
DESENV. SOCIAL E 
COMBATE A FOME 

Fortalecimento do Sistema 
Único de Assistência Social 
(SUAS) 

1 97.500,00

TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E 
COMBATE A FOME 

1 97.500,00



 

 

TOTALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 5 4.932.028,95

 

Os executores dos recursos federais no âmbito municipal foram previamente informados 
sobre os fatos relatados, e a manifestação do Prefeito Municipal de Nossa Senhora do 
Livramento/MT foi encaminhada por meio do Ofício nº 05/2015, de 22 de setembro de 
2015, cabendo ao Ministério supervisor, nos casos pertinentes, adotar as providências 
corretivas visando à consecução das políticas públicas, bem como à apuração das 
responsabilidades. 

Com relação ao cumprimento da Lei nº 9.452/97, a Prefeitura Municipal, por meio do Ofício 
GP nº 207, de 14 de agosto de 2015, informou que não notifica os partidos políticos, os 
sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, com sede no Município, sobre a 
liberação de recursos federais, no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento 
dos recursos.  

 
 
        Consolidação de Resultados 
 
 

Durante os trabalhos de fiscalização realizados no Município de Nossa Senhora do 
Livramento/MT, no âmbito do V01º Sorteio de Municípios, constataram-se diversas falhas 
relativas à aplicação dos recursos federais examinados, demonstradas por Ministério e 
Programa de Governo. Dentre estas, destacam-se, a seguir, as de maior relevância quanto 
aos impactos sobre a efetividade dos Programas/Ações executados na esfera local. 

Na área da Saúde, a fiscalização identificou: que houve transferências indevidas de recursos 
da conta específica da Atenção Básica para contas da Prefeitura, situação que impossibilitou 
o reconhecimento do nexo de causalidade entre as ações executadas no âmbito da Atenção 
Básica e os recursos federais transferidos ao Município; que os recursos da Atenção Básica 
não são geridos exclusivamente pela Secretaria Municipal de Saúde; que a contrapartida 
Estadual do Componente Básico da Assistência Farmacêutica não está respeitando a 
pactuação tripartite; que a obra para implantação do sistema de esgotamento sanitário no 
Município (objeto do Convênio Funasa nº 034/2009) está paralisada e com parte dos 
serviços executados deteriorando-se por falta de uso e de conservação adequada; execução 
da obra para implantação do sistema de tratamento de esgoto com sobrepreço, acarretando 
superfaturamento e o consequente prejuízo no montante de R$ 83.200,43. 

Na área da Educação, a fiscalização identificou: inadequações estruturais nas escolas; 
inexistência de profissional nutricionista vinculado à Entidade Executora para o exercício 
das ações do PNAE. 

Na área do Desenvolvimento Social, a fiscalização identificou: estrutura do espaço físico 
inadequada para a quantidade de atendimento dos usuários do SCFV; uso indevido de 
dispensa de licitação para a contratação de pessoal para atender as necessidades do Serviço 
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 



 

 

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

 



 

 

Ordem de Serviço: 201504895 
Município/UF: Nossa Senhora do Livramento/MT 
Órgão: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE 
Instrumento de Transferência: Convênio - 704950 
Unidade Examinada: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO PREF GABINETE DO 
PREFEITO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 2.000.000,00 
Prejuízo: R$ 83.200,43 
 
1. Introdução 

 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 17/08/2015 a 20/08/2015 sobre a 
aplicação dos recursos do Programa 2068 - Saneamento Básico / 10GE - Implantação e 
Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário Em Municípios de até 50.000 
Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas Ou Regiões Integradas de 
Desenvolvimento Econômico (Ride) no município de Nossa Senhora do Livramento/MT. 

A ação fiscalizada destina-se a obras e/ou serviços em andamento ou executadas, 
sustentabilidade e manutenção mínimas dos sistemas equacionados.  

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

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

2.1.1. Ausência de detalhamento da composição do BDI nos orçamentos estimativos 
das obras para a implantação do sistema de tratamento de esgoto objeto da 
Concorrência nº 001/2010, assim como na proposta da empresa contratada. 
 
Fato 
 

Verificou-se, no orçamento estimativo da obra de rede coletora e sistema de tratamento de 
esgoto no município de Nossa Senhora do Livramento/MT, objeto da Concorrência nº 
001/2010, a ausência do detalhamento da composição do BDI – Bonificação e Despesas 
Indiretas, tanto no orçamento elaborado pela administração quanto pela empresa em sua 
proposta. O BDI estimado pela Prefeitura e apresentado no orçamento foi de 26%, no 
entanto as parcelas que o compõem não foram apresentadas e justificadas nos autos. 



 

 

A obrigatoriedade da previsão do percentual de BDI e o detalhamento de sua composição, 
tanto nos orçamentos elaborados pela Administração quanto nas propostas apresentadas 
pelas licitantes para a contratação de obras e serviços de engenharia, é previsão decorrente 
da alínea “f”, inciso IX, do art. 6º e do § 2º do art. 7º da Lei nº 8.666/93. 

Considerando que o preço final de um empreendimento é formado pelos custos diretos, por 
uma parcela de custos indiretos e pelo lucro, convém anotar que custos diretos são aqueles 
relacionados aos materiais e equipamentos que comporão a obra, além dos custos 
operacionais e de infraestrutura necessários para sua transformação no produto final, tais 
como mão-de-obra (salários, encargos sociais, alimentação, alojamento e transporte), 
logística (canteiro, transporte e distribuição de materiais e equipamentos) e outros 
dispêndios derivados, que devem ser discriminados e quantificados em planilhas. Já os 
custos indiretos, representados pelo BDI, são aqueles que não podem ser representados na 
planilha orçamentária e que se apresentam como um percentual dos custos diretos. São 
normalmente considerados custos indiretos: despesas financeiras, administração central, 
tributos federais (PIS/Cofins, CPMF), tributos municipais (ISS), seguros, riscos e garantias. 

A situação encontrada está em desconformidade com o Acórdão nº 62/2007-Plenário do 
Tribunal de Contas da União, que faz determinação para que “(...) nas suas licitações, 
quando da elaboração das planilhas de referência, discrimine todos os custos unitários 
envolvidos, explicite a composição do BDI que está sendo utilizado na formação dos preços 
e exija claramente que os licitantes façam o mesmo em relação às suas propostas”. 

Já no Acórdão nº 1471/2008-Plenário, o TCU determina que “(...) em futuras licitações, 
especifique no orçamento básico a composição do item Lucro e Despesas Indiretas (LDI), 
atentando para o estabelecido, especialmente, nos subitens 9.1.1 a 9.1.3 do Acórdão 
325/2007-Plenário”. Nesse último acórdão estão estabelecidos parâmetros de valores usuais 
e aceitáveis para cada parcela que compõe o BDI. O Acórdão nº 1471/2008-Plenário ainda 
determina “... para os casos de contratação de terceiros para elaboração de projetos básicos, 
exija do projetista a apresentação de documentação que comprove a compatibilidade dos 
custos dos insumos constantes do orçamento apresentado com os de mercado, devendo 
constar o detalhamento da composição unitária de preços, de forma a atender ao previsto nos 
artigos 6°, IX, “f”, 7°, § 2°, II, e 48, II, da Lei nº 8.666/1993, de modo a permitir melhor 
verificação por parte dos órgãos de controle”. 

O detalhamento da composição do BDI no orçamento da administração proporciona 
elementos para a comissão de licitação detectar sobreposição de insumos que podem estar 
presentes tanto no BDI, custos indiretos, como nos itens da planilha orçamentária, custos 
diretos. 

Cabe destacar a orientação exarada pelo TCU por meio da Súmula nº 258, disposta a seguir: 
“As composições de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e do BDI 
integram o orçamento que compõe o projeto básico da obra ou serviço de engenharia, devem 
constar dos anexos do edital de licitação e das propostas das licitantes e não podem ser 
indicados mediante uso da expressão ‘verba’ ou de unidades genéricas”. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 



 

 

Por meio do Ofício nº 05/2015, de 22 de setembro de 2015, a Prefeitura Municipal de Nossa 
Senhora do Livramento/MT apresentou a seguinte manifestação, editada apenas quanto ao 
nome de pessoas citadas, a fim de preservá-las: 

“(...) em vista de que os apontamentos supra epigrafados se deram sob a gestão do Ex-
Prefeito Municipal, Sr. Z. P. S., e que não possuímos elementos para nos manifestarmos 
acerca de tais situações, principalmente em relação à motivação imposta aos atos 
administrativos que acabaram por resultar nos indigitados apontamentos, realizamos a 
notificação do Ex-Prefeito para que em tempo hábil apresente sua manifestação a qual, se 
acaso for atendida, encaminharemos em apartado.”  

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em que pese a falta de manifestação por parte do gestor municipal à época da ocorrência dos 
fatos, mantém-se a constatação por se entender que a falta de detalhamento do percentual do 
BDI prejudica a análise e julgamento das propostas de preços pela comissão de licitação. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Exigir dos convenentes a observância da especificação do percentual de 
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI para todos os itens a serem contratados, 
discriminando todas as parcelas que o compõem, não admitindo e nem aprovando projetos 
cuja planilha orçamentária contenha itens sem a adequada composição de seus custos 
unitários, sob pena de responsabilização solidária por possíveis danos ao erário. 
 
 
2.1.2. Utilização de mesmo BDI para aquisição de materiais e equipamentos. 
 
Fato 
 

Constatou-se que, na orçamentação e na contratação dos serviços, materiais e equipamentos 
necessários para a execução do sistema de tratamento de esgoto proposto pelo Convênio nº 
034/2009, em especial os materiais e os equipamentos previstos para a execução da estação 
elevatória de esgoto, para ser realizada em conjunto com a obra principal, houve a aplicação 
do mesmo BDI (26%) utilizado para o empreendimento como um todo, conforme planilha 
orçamentária da obra e proposta da empresa contratada. 

Ocorre que o BDI utilizado para obras é muito mais elevado que aqueles aplicados à 
aquisição de equipamentos, sendo, por isso, uma opção economicamente desvantajosa para a 
Administração. Assim, torna-se necessária a adoção de licitações em separado. Quando isso 
não for viável, deve ser aplicado BDI diferenciado para os equipamentos. 

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, consubstanciada na Súmula 
TCU nº 253, é de que, nos casos em que se comprovar a inviabilidade técnica e/ou 
econômica da realização de licitação independente daquela da obra para aquisição de 
equipamentos ou materiais, a estes itens deve-se aplicar BDI reduzido em relação àquele 
adotado para o empreendimento como um todo.  



 

 

Assim, a realização de licitação para equipamentos e materiais conjunta com obra principal, 
sem aplicação de BDI diferenciado para estes itens, configura irregularidade, por ser 
desvantajosa para a Administração, conforme jurisprudência pacífica do TCU.  

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 05/2015, de 22 de setembro de 2015, a Prefeitura Municipal de Nossa 
Senhora do Livramento/MT apresentou a seguinte manifestação, editada apenas quanto ao 
nome de pessoas citadas, a fim de preservá-las: 

“(...) em vista de que os apontamentos supra epigrafados se deram sob a gestão do Ex-
Prefeito Municipal, Sr. Z. P. S., e que não possuímos elementos para nos manifestarmos 
acerca de tais situações, principalmente em relação à motivação imposta aos atos 
administrativos que acabaram por resultar nos indigitados apontamentos, realizamos a 
notificação do Ex-Prefeito para que em tempo hábil apresente sua manifestação a qual, se 
acaso for atendida, encaminharemos em apartado.”  

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Em que pese a falta de manifestação por parte do gestor municipal à época da ocorrência dos 
fatos, somados ao entendimento do TCU, mantém-se a constatação.   
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Exigir dos convenentes a observância da especificação do percentual de 
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI para todos os itens a serem contratados, 
discriminando todas as parcelas que o compõem, não admitindo e nem aprovando projetos 
cuja planilha orçamentária contenha itens sem a adequada composição de seus custos 
unitários, sob pena de responsabilização solidária por possíveis danos ao erário. 
 
 
2.1.3. Execução da obra para implantação do sistema de tratamento de esgoto com 
sobrepreço, acarretando superfaturamento e o consequente prejuízo no montante de 
R$ 83.200,43. 
 
Fato 
 

Trata-se da avaliação dos custos da proposta da empresa contratada para executar os 
serviços para implantação de sistema de esgotamento sanitário no município de Nossa 
Senhora do Livramento/MT, objeto do Convênio nº 034/2009. 

Nesse contexto, é importante informar que ocorre sobrepreço em obra pública quando os 
preços unitários das composições de serviços são superiores aos usualmente praticados no 
mercado. Entendem-se como "valores de mercado" os custos obtidos nas tabelas oficiais de 
referência (Sinapi, Sicro etc.). Neste trabalho, foram adotados como referência os valores 
das tabelas do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - 
Sinapi, mantido pela Caixa Econômica Federal.  



 

 

O prejuízo está diretamente relacionado ao conceito de superfaturamento. Assim, todo e 
qualquer pagamento que for efetuado utilizando-se preços acima dos limites estabelecidos 
pelos referenciais oficiais de preço, ou tendo por base quantitativos superiores ao que foi 
efetivamente realizado, gera um prejuízo ou um superfaturamento. O sobrepreço pode se 
tornar um prejuízo à administração, daí o termo prejuízo potencial. 

Para a análise dos custos, efetuou-se a comparação dos preços contidos na planilha de custos 
da empresa contratada com os preços da tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e 
Índices da Construção Civil - Sinapi, mantido pela Caixa Econômica Federal, referência 
abril de 2010. 

A análise efetuada pela CGU está amparada na Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO 2010 
(Lei Ordinária nº 12.017/2009, de 12/08/2009) que estabelece como referência para os 
custos unitários de materiais e serviços de obras executadas com recursos dos Orçamentos 
da União o Sinapi. O art. 112 da LDO 2010 estabelece que o custo global de obras e serviços 
de engenharia contratados e executados com recursos dos orçamentos da União será obtido a 
partir de custos unitários de insumos ou serviços menores ou iguais à mediana de seus 
correspondentes no Sinapi. 

Assim, foram selecionados da planilha de custos da obra os serviços mais relevantes por 
meio da metodologia conhecida como Curva ABC, em especial aqueles serviços que foram 
executados, medidos e pagos pela administração municipal. Essa metodologia consiste em 
agrupar os quantitativos dos itens idênticos e, em seguida, classificar toda a planilha em 
ordem decrescente de participação com relação ao valor global da obra. Para a amostra 
utilizada mostrar-se representativa, a análise comparativa dos itens de preço das planilhas 
orçamentárias com a tabela Sinapi visou alcançar o índice de 80% do valor total da obra. 

As comparações procedidas demonstraram que parte dos serviços foi contratada, medida e 
paga por valores superiores aos custos previstos no Sinapi, com a devida adição do BDI 
(26%), revelando a ocorrência de sobrepreço na contratação dos mesmos, acarretando 
superfaturamento e o consequente prejuízo no montante de R$ 83.200,43, conforme 
demonstrado na tabela a seguir. 

Tabela I: Análise de custos dos serviços contratados, medidos e pagos. 

Item UN  Executado-Pago Sinapi Superfatu-
ramento 

por 
sobrepreço

Qtde Valor 
unitário 

com BDI de 
26% 

informado 

Valor total 
com BDI 

Código 
Sinapi 

Valor 
unitário 
com BDI 

26% 
informado

Valor total 
com BDI 

Valor (R$)

Ligações domiciliares 
1.1 UN         51,00          627,40        31.997,40 73784/001      627,40       31.997,40                  -  

Estação elevatória de esgoto 
4.4.1 M      310,00            86,72        26.883,20 9829 + 0319      100,17       31.052,70  -  4.169,50 
Estação de tratamento de esgoto 

1 M² 36.988,85              1,61        59.552,05 73948/016          1,61       59.552,05                 -  
2 M² 36.988,85              0,71        26.262,08 73679          0,71       26.262,08                  -   



 

 

5 M³  2.849,16            11,74      385.649,14 
72824 + 
60846/001 

         9,83     322.907,24   62.741,90  

6 M³ 17.809,03            11,91      212.105,55 
23416/001 + 
23525/001 

         9,42     167.761,06   44.344,48 

7 M³ 17.793,75              6,94      123.488,63 23436/004          5,19       92.349,56   31.139,06  

8 M      283,89          150,46        42.714,09 
Composição 
42 

     150,23       42.648,79          65,29  

10 M³      102,36          417,57        42.742,47 5620      381,73       39.073,88     3.668,58 

16.1 M      662,00            31,20        20.654,40 
74223/001 + 
Composição 
20 

       35,88       23.752,56  -  3.098,16 

16.3 M      662,00            38,63        25.573,06 74142/001        35,88       23.752,56     1.820,50  

16.4 M      560,00            42,21        23.637,60 
Composição 
38 

       50,91       28.509,60  -  4.872,00 

17 M² 21.093,33            12,03      253.752,76 
25863 
(insumos 
Sinapi) 

       14,43     304.376,75  -50.623,99 

19 M²   3.440,00              8,95        30.788,00 
4019 
(insumos 
Sinapi) 

         9,66       33.230,40  -  2.442,40 

Rede coletora de esgoto 
2.1 M³   2.027,22            14,16        28.705,44 26298/005        14,16       28.705,44                  -   
2.2 M³   2.925,80            15,44        45.174,35 26298/006        17,22       50.382,28  -  5.207,92 

10.2 UN         10,00       1.662,01        16.620,10 
26296/021 + 
26295/001 

  1.990,08       19.900,80  -  3.280,70 

12.1 M³        70,77          209,02        14.792,35 
72949 + 
73766 

     209,02       14.792,35                 -  

12.2 M²      297,56            11,41          3.395,16 72955        11,41         3.395,16                  -   

15.1 M   1.210,30            31,37        37.967,11 
9818 +  

0305 (*) 
       25,24       30.547,97     7.419,14 

15.2 M      625,95            48,04        30.070,64 
9819 +  

0306 (*) 
       38,94       24.374,49     5.696,15  

Total       1.482.525,56 1.399.325,13   83.200,43  
Percentual do superfaturamento por sobrepreço       5,95%

Fonte: Proposta de preços da empresa e boletins de medição acumulados em comparação com os valores 
medianos de referência Sinapi. (*) Foi considerado para cada seis metros de tubo um jogo de anel e conexão, 
vez que geralmente cada unidade de tubo corresponde a seis metros lineares.  

Ressalta-se que os códigos utilizados para consulta na tabela Sinapi foram aqueles 
informados na planilha orçamentária do projeto aprovado pela Funasa, que foi o mesmo 
utilizado para a licitação do objeto pactuado no convênio em questão. 

De acordo com o mencionado dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias, os custos 
unitários de materiais e serviços de obras executadas com recursos dos orçamentos da União 
não podem ultrapassar as medianas constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e 
Índices da Construção Civil (Sinapi). Exceções à regra devem ser justificadas por condições 
especiais, devidamente caracterizadas em relatório técnico circunstanciado, aprovado pela 
autoridade competente. 

É nesse mesmo sentido a jurisprudência do Tribunal de Contas da União: salvo justificativa 
técnica devidamente fundamentada, os preços constantes do orçamento básico de obras 
públicas executadas com recursos federais devem estar em conformidade com limites e 



 

 

critérios para fixação de preços máximos constantemente estipulados pelas leis de diretrizes 
orçamentárias (Acórdãos nºs 2.154/2009, 2.002/2009, 331/2009, 1.616/2008, 1.981/2009, 
2.656/2007, 2.293/2007, 1.427/2007, todos do Plenário).  

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 05/2015, de 22 de setembro de 2015, a Prefeitura Municipal de Nossa 
Senhora do Livramento/MT apresentou a seguinte manifestação, editada apenas quanto ao 
nome de pessoas citadas, a fim de preservá-las: 

“(...) em vista de que os apontamentos supra epigrafados se deram sob a gestão do Ex-
Prefeito Municipal, Sr. Z. P. S., e que não possuímos elementos para nos manifestarmos 
acerca de tais situações, principalmente em relação à motivação imposta aos atos 
administrativos que acabaram por resultar nos indigitados apontamentos, realizamos a 
notificação do Ex-Prefeito para que em tempo hábil apresente sua manifestação a qual, se 
acaso for atendida, encaminharemos em apartado.”  

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Em que pese a falta de manifestação por parte do gestor municipal à época da ocorrência dos 
fatos, considerando o entendimento do TCU e o dispositivo contido na Lei de Diretrizes 
Orçamentária – LDO aplicável ao fato apontado, mantém-se a constatação.   
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Exigir do convenente a demonstração de que os custos do 
empreendimento encontram-se compatíveis com os adotados pelo mercado e exigidos pela 
legislação afeta, no que couber. Constatadas divergências insanáveis, adotar medidas 
administrativas necessárias para o recolhimento do débito. Se necessário, instaurar o devido 
processo de Tomada de Contas Especial. 
 
 
2.1.4. Obra não concluída, paralisada e com parte dos serviços executados 
deteriorando-se por falta de uso e de conservação adequada. 
 
Fato 
 

Em análise aos documentos relativos ao Contrato nº 057/2010, em especial aos pagamentos 
e medições dos serviços, bem como a vistoria da obra e ao termo de distrato do referido 
contrato com a empresa Impertec - Impermeabilizações e Construção Ltda, observa-se que a 
obra está inconclusa e paralisada desde agosto de 2014, com execução financeira de 
aproximadamente 85% do valor da obra contratada, correspondente ao pagamento do 
montante de R$ 1.811.073,77, dos R$ 2.059.289,07 contratados, conforme demonstrado nas 
tabelas a seguir. 

Tabela – Medições. 
Medição 



 

 

Nr Data Serviços 
prelimi-

nares 

Execução 
de rede 
coletora 

Ligações 
domici-
liares 

Estação 
elevatória 
de esgoto

Estação de 
tratamento 
de esgoto 

Total (R$) 

1º 16/02/2011     2.304,90        489.995,58     492.300,48 

2º 28/03/2011        107.224,33     107.224,33 

3º 20/04/2011          24.742,27       24.742,27 

4º 29/08/2011        200.475,19     200.475,19 

5º 16/09/2011        250.000,00     250.000,00 

6º 03/01/2012        140.383,52     140.383,52 

7º 26/01/2012          37.500,00       37.500,00 

8º 26/06/2012   108.732,92       108.732,92 

9º 09/10/2012     78.006,53         78.006,53 

10º 09/11/2012          13.000,00       13.000,00 

11º 09/01/2014     88.428,07  35.294,43      82.419,75     206.142,25 

12º 15/04/2014     38.521,47  48.516,07      34.618,20     121.655,74 

13º 14/08/2014          31.385,74       31.385,74 

Total     2.304,90   313.688,99  35.294,43 48.516,07 1.411.744,58  1.811.548,97 
Fonte: Medições da 1ª a 13ª. 

Tabela – Pagamentos. 
Pagamento 

Medição Data Empresa (R$) Tributos federais 
(R$) 

ISSQN (R$) Total (R$) 

1ª 23/02/2011      481.469,88     5.907,60         4.923,00      492.300,48 

2ª 05/04/2011      104.865,40     1.286,69         1.072,24     107.224,33 

3ª 25/04/2011        24.197,94        296,91           247,42       24.742,27 

4ª 23/02/2011      195.600,00     2.400,00         2.000,00     200.000,00 

5ª 16/09/2011      244.500,00     3.000,00         2.500,00     250.000,00 

6ª 06/01/2012      137.295,08     1.684,60        1.403,84      140.383,52 

7ª 26/01/2012        36.675,00        450,00            375,00        37.500,00 

8ª 29/06/2012      106.340,79     1.304,80        1.087,33      108.732,92 

9ª 10/10/2012        77.070,45        936,08       78.006,53 

10ª 09/11/2012        12.714,00        156,00           130,00       13.000,00 

11ª 14/01/2014      201.607,11     2.473,71         2.061,42     206.142,24 

12ª 22/04/2014      118.979,31     1.459,87         1.216,56      121.655,74 

13ª 18/08/2014        30.695,25        376,63            313,86        31.385,74 

 Total    1.772.010,21   21.732,89       17.330,67   1.811.073,77 
Fonte: Dossiês de pagamentos das respectivas medições (1ª a 13ª). 

Destaca-se que a rescisão ocorreu de forma unilateral, conforme Termo de Distrato, de 
04/11/2014, e que a maior parte dos serviços não executados, que ficou prejudicada com a 
rescisão contratual, refere-se à estação elevatória de esgoto, que foi contratada por R$ 
292.828,69.   

Ademais, em vistorias às obras de esgotamento sanitário no município, no dia 20 de agosto 
de 2015, verificou-se que parte dos serviços já executada, medida e paga, encontra-se 



 

 

deteriorando em função da falta de uso e conservação adequada, conforme pode ser 
observado nas fotos a seguir. 

Fotos – Vistoria da obra, Nossa Senhora do Livramento/MT, 20 de agosto de 2015. 

Foto 01: Ligação domiciliar danificada 
acumulando entulho, que pode obstruir a rede. 

Foto 02: Ligação domiciliar sem tampa, 
acumulando lixo, que pode obstruir a rede. 

 

 

Foto 03: Ligação domiciliar danificada, 
acumulando terra, que pode obstruir a ligação 
domiciliar à rede. 

Foto 04: Ligação domiciliar danificada, 
acumulando terra, que pode obstruir a ligação 
domiciliar à rede. 

 

 

Foto 05: PV sem tampa, facilitando a entrada de 
entulho, que pode obstruir a rede. 

Foto 06: PV sem tampa, facilitando a entrada de 
entulho, que pode obstruir a rede. 

 



 

 

Foto 07: Geomembrana danificada. Foto 08: Dreno superficial na lateral da lagoa de 
maturação obstruído. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 05/2015, de 22 de setembro de 2015, a Prefeitura Municipal de Nossa 
Senhora do Livramento/MT apresentou a seguinte manifestação, editada apenas quanto ao 
nome de pessoas citadas, a fim de preservá-las: 

 “Em 01 de julho de 2014 a Prefeitura notificou o contratado quanto às interrupções e 
excessiva demora na realização das obras. 

Embora a contratada tenha respondido que as obras haviam sido retomadas em maio de 
2014, foi constatado pela equipe de engenharia e pelo fiscal do contrato que as obras 
estavam extremamente lentas e que o cronograma físico não estava evoluindo.  

Dessa forma, depois de diversas reuniões entre o prefeito e o senhor M., sócio 
administrador da contratada, ficou constatado que a empresa estava passando por 
problemas, inclusive de ordem pessoal do sócio administrador e que não teria mais 
condições de dar continuidade às obras. 

Houve uma primeira tentativa de celebrar uma rescisão amigável e ante a frustração deste 
intento, a prefeitura, optou por proceder à rescisão de forma unilateral.  

Importa verificar que a rescisão não se deu de forma consensual e sim de forma unilateral, 
conforme Notificação de 23/09/2014 e Termo de Distrato de 04/11/2014, publicado no 
Diário Oficial dos municípios em 02/12/2014. 

Constata-se que a cláusula II.2 do mencionado Distrato ressalva o direito da Prefeitura de 
cobrar eventuais ressarcimentos por má execução dos serviços contratados, ausência de 
material medido e pago e retirado da obra, apurado em eventuais fiscalizações que 
surgirem por conta do Distrato. 

A partir de julho de 2015 a equipe de engenharia da prefeitura vem procedendo aos 
levantamentos para apurar o que já foi executado e o que ainda falta executar, bem como, 



 

 

confirmando a regularidade das medições e do que já foi pago em decorrência do valor já 
concluído.  Trata-se de providência necessária para a retomada da obra.      

Conforme a própria CGU constatou, 85% do contrato foi executado e o recurso disponível 
esta compatível com o que falta executar. 

Considerando que o município é cercado por estradas de terra e detentor de grande 
vegetação e de longos períodos de precipitação pluviométrica, constatou-se algumas 
ligações domiciliares obstruídas e pequenos reparos a serem feitos, no entanto, a prefeitura 
já tomou providências no sentido de recuperá-las e preservá-las ate a conclusão da obra. 

Vale registrar, ainda, que todos os valores pagos foram amparados nas medições da equipe 
de engenharia e, portanto, há que se concluir que o recurso financeiro aplicado, até a 
publicação do Distrato, corresponde ao percentual de execução da obra, inexistindo 
prejuízo para a administração.”  
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Diante da manifestação do gestor, observa-se que as providências para preservar e recuperar 
os serviços já executados se referem a um compromisso que depende de contratação de 
empresa para concretizá-lo conjuntamente com a execução dos serviços remanescentes da 
obra.  

Dessa forma, mantém-se a constatação em razão de as justificativas serem insuficientes para 
sanar efetivamente as causas dos problemas apontados. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Realizar visita técnica ao local com o objetivo de identificar as causas dos 
problemas constatados e exigir providências pertinentes. Em caso de prejuízo constatado, 
exigir a devolução dos recursos recebidos e não aplicados no objeto do convênio, 
devidamente atualizados na forma da legislação vigente. Se necessário, instaurar o devido 
processo de Tomada de Contas Especial. 
 
 
2.1.5. Execução da obra em desacordo com o cronograma físico-financeiro 
estabelecido no edital e na proposta da empresa.  
 
Fato 
 

A obra contratada não alcançou a etapa prevista no cronograma físico-financeiro até o 
distrato da avença contratual, conforme se pode depreender do período de execução da obra, 
conforme medições de serviços executados, em comparação ao cronograma físico-financeiro 
proposto pela empresa contratada, que estava em consonância com o cronograma previsto 
no projeto básico da licitação.  

De acordo com o cronograma, a obra deveria ter atingido 100% de execução após 340 dias 
da assinatura do contrato, efetivada em 07/12/2010. No entanto, o prazo de execução da obra 



 

 

foi reprogramado em quatro ocasiões, conforme os respectivos termos aditivos que 
sucessivamente estenderam o prazo de execução da obra para 06/11/2014. 

De acordo com os pagamentos das quatro primeiras medições, o ritmo de execução das 
obras estava em um compasso razoável, pois executaram cerca de 40% da obra em cerca de 
seis meses (cerca de 180 dias) da assinatura do contrato e cerca de quatro meses (cerca de 
120 dias) da liberação da primeira parcela dos recursos pela Funasa. No entanto, a partir daí, 
a empresa demorou mais de um ano para executar serviços correspondentes a 30% dos 
recursos financeiros creditados em 14/09/2011 na conta corrente específica do convênio, 
referentes à segunda parcela de desembolso da Funasa, conforme extratos bancários da conta 
específica do convênio e boletins de medições (da 5ª até a 9ª medição).  

Somando-se a isso, verificou-se também falta de agilidade da Prefeitura na prestação de 
contas da primeira e segunda parcela dos recursos disponibilizados pela concedente, bem 
como no saneamento das respectivas pendências apontadas pela Funasa para a liberação das 
parcelas subsequentes do convênio, o que acarretou substancial atraso no andamento da 
obra.  

Sobre essa questão, a jurisprudência do Tribunal de Contas da União é no sentido de que o 
cronograma físico-financeiro da obra ou serviço deve manter vínculo e compatibilidade com 
o ato convocatório não apenas quanto à disponibilidade dos recursos, mas também quanto à 
execução da obra ou à prestação do serviço (Acórdãos nºs 287/2011-Plenário, 1211/2011-
Plenário, 1665/2011-Plenário, 5253/2011-1a Câmara, 687/2009-Plenário, 1.372/2007-
Plenário, 3.113/2007-2a Câmara e 2.641/2007-TCU-Plenário). 

Não obstante o atraso dos serviços pela empresa contratada, nenhuma notificação foi emitida 
pela prefeitura para que a empresa justificasse o atraso na execução dos serviços e retomasse 
imediatamente as atividades na obra. Da mesma forma, não se notificou a empresa sobre as 
possíveis sanções pelo atraso da obra, em que pese a situação encontrada na obra ser 
passível de aplicação de sanções.  

Uma obra paralisada penaliza a população duplamente: pela ausência da obra e pelos 
recursos já aplicados, sem falar na riqueza que se deixa de produzir, em prejuízo do 
desenvolvimento econômico e social do município. 

Por meio do Acórdão nº 438/2008-Plenário, o Tribunal de Contas da União tem 
recomendado às Unidades Jurisdicionadas que façam “constar do respectivo processo 
administrativo a justificativa para toda e qualquer paralisação de obra, quando houver, a fim 
de evitar questionamentos quanto à aplicabilidade do art. 78, inciso V, da Lei nº 8.666/1993, 
que, nessa hipótese, obriga a administração a rescindir o contrato”.  

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 05/2015, de 22 de setembro de 2015, a Prefeitura Municipal de Nossa 
Senhora do Livramento/MT apresentou a seguinte manifestação: 

“Como já explanado, os serviços objeto da licitação e do contrato mencionado deveriam 
ser executados e assim o foram em área de características pantaneiras, e como o início dos 



 

 

trabalhos coincidiram com o exato momento em que as chuvas torrenciais ocorrem na 
região, como todo ano é amplamente divulgado, ocorreram inevitáveis atrasos de execução, 
culminando com as alterações no cronograma. Embora tais atrasos causem transtorno à 
população, verifica-se que por vezes são inevitáveis, haja vista as irregularidades cada vez 
mais constantes nos períodos de início e término das chuvas. 

Tais eventos excepcionais e de natureza imprevistas constam dentre os preceitos e pactos 
contratual conforme se poderá verificar do item 1. do parágrafo sexto da cláusula terceira, 
falando exatamente das condições meteorológicas prejudicais ao andamento das obras, 
lembrando que se trata no caso de região integrante da extensa região pantaneira onde a 
precipitação de chuvas ocorre comumente entre os meses de outubro a abril de cada ano, 
coincidindo com os serviços contratados.”  

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em sua manifestação, o gestor tenta justificar o atraso na execução da obra alegando 
ocorrência de eventos excepcionais e de natureza imprevista, especialmente aqueles 
relativos às condições meteorológicas.  

No entanto, vale destacar que chuvas ordinárias, que já se previa estarem presentes naquela 
intensidade em determinada época do ano, não são consideradas eventos extraordinários, 
portanto, não se trata de evento passível de enquadramento no art. 65, inciso II, alínea “d”, 
da Lei de Licitações.  

Esse também tem sido o entendimento do Tribunal de contas da União (TCU), como pode 
ser observado no Acórdão nº 396/2008-Plenário. Portanto, chuvas ordinárias não podem ser 
consideradas como justificativas para o atraso no cronograma físico-financeiro das obras. 

Nesse contexto, cabe destacar que a obra foi contratada em dezembro de 2010 e até a 
rescisão do contrato transcorreu quase quatro anos, cerca de 45 meses. Destes, no mínimo, 
20 foram em períodos não chuvosos, que compreendem os meses de maio a setembro, tempo 
mais que suficiente para executar os serviços da obra que estavam previstos no cronograma 
para serem executados em 340 dias, aproximadamente 11 meses. Por outro lado, há a 
possibilidade da execução de serviços e obras desta natureza em período de chuvas, a 
exemplo dos meses de outubro, novembro, abril e maio, considerando produtividade 
reduzida nestes meses. 

Diante do exposto, mantém-se a constatação, visto que as justificativas da Prefeitura de 
Nossa Senhora do Livramento/MT são insuficientes para eliminá-la. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Realizar visita técnica ao local com o objetivo de identificar as causas dos 
problemas constatados e exigir providências pertinentes. Em caso de prejuízo constatado, 
exigir a devolução dos recursos recebidos e não aplicados no objeto do convênio, 
devidamente atualizados na forma da legislação vigente. 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. Exigências restritivas ao caráter competitivo da licitação no edital da 
Concorrência Pública nº 001/2010. 
 
Fato 
 

Trata-se do Convênio nº 034/2009 (Siafi 704950), firmado entre a Fundação Nacional de 
Saúde (Funasa) e a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento/MT, no valor 
total de R$ 2.061.855,67, sendo 2.000.000,00 da concedente e R$ 61.855,67 a título de 
contrapartida municipal, assinado em 31/12/2009, para implantação de sistema de 
esgotamento sanitário, com vigência prorrogada até 25/11/2015, conforme termo de 
convênio e aditivos. 

Para cumprir o objeto pactuado pelo referido convênio, a Prefeitura Municipal de Nossa 
Senhora do Livramento/MT realizou a Concorrência Pública nº 001/2010, tipo menor preço, 
sob o regime de empreitada global, para contratar empresa para executar as obras relativas à 
rede coletora de esgoto, ligações domiciliares, estação elevatória e sistema de tratamento de 
esgoto. 

Nesse procedimento, retiraram o edital as empresas AYRA Engenharia e Construção Ltda 
(CNPJ 37.510.542/0001-14) e Impertec Impermeabilizações e Construção Ltda (CNPJ 
36.971.836/0001-80).  A abertura das propostas foi realizada no dia 29/04/2010, tendo como 
vencedora a empresa Impertec Impermeabilizações e Construção Ltda, única que apresentou 
proposta e que compareceu à sessão de julgamento, com proposta no valor de R$ 
2.059.289,07, conforme ata da sessão de julgamento do certame.  

O processo licitatório foi conduzido pela Comissão de Licitação nomeada pela Portaria nº 
003/2010, composta pelos seguintes membros: ***.022.521-**  - presidente/pregoeiro, 
***.713.061-** - secretário, ***.975.671-** - membro efetivo e ***.570.691-** - suplente 
que substituiu este último na sessão de julgamento das propostas. A homologação foi feita 
pelo prefeito - CPF: **.746.301-**. 

Em decorrência do certame, foi celebrado o Contrato nº 057/2010, em 07/12/2010, com 
vigência prorrogada por quatro termos aditivos até 06/11/2014, com a empresa Impertec - 
Impermeabilizações e Construção Ltda, pelo valor de sua proposta. 



 

 

Na análise do processo licitatório, verificaram-se exigências restritivas ao caráter 
competitivo da licitação no respectivo instrumento convocatório, incorrendo na vedação 
prevista no artigo 3º, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/93, como segue: 

1. Cobrança de taxa de aquisição de edital, no valor de R$ 500,00, superior ao custo 
efetivo de reprodução gráfica. 

Para a aquisição do edital de Concorrência Pública nº 001/2010, foi cobrada a importância 
de R$ 500,00, mediante o recolhimento de documento de arrecadação municipal. Entretanto, 
essa cobrança para fornecimento do edital está acima do custo efetivo de reprodução gráfica 
da documentação fornecida, em desacordo como o § 5º do art. 32 da Lei nº 8.666/93.  

Ademais, cabe ressaltar que o Tribunal de Contas da União, por intermédio dos Acórdãos 
nºs 2.297/2005, 2.036/2008, 2.099/2009, todos do Plenário, e Acórdão nº 1.117/2012-1ª 
Câmara, manifestou pela improcedência da exigência de comprovante do recolhimento da 
taxa como condição necessária à habilitação, emitindo a seguinte determinação à Unidade 
fiscalizada: “observância aos preceitos contidos na Lei nº 8.666/93, em especial quanto aos 
seguintes aspectos: vedação de exigências não previstas nos artigos 27 a 31 da Lei nº 
8.666/93 como condição necessária para a habilitação, a exemplo da apresentação, pelos 
potenciais licitantes, de recibo de recolhimento de taxa, com necessária identificação do 
interessado, relativo à aquisição de cópia do ato convocatório, sendo que tal exigência, 
ademais, permite um conhecimento do universo dos potenciais licitantes antes da sessão de 
abertura dos envelopes contendo a documentação para a habilitação, o que facilita a 
formação de conluios para loteamento das obras." 

2. Vedação em edital de licitação de participação de consórcios sem a devida 
motivação. 

Por meio de análise do edital da Concorrência nº 001/2010, verificou-se a existência de 
cláusula com potencial de restringir o caráter competitivo do certame. O item 4.1.3 restringe 
a participação de empresa consorciada no certame, sem elementos ou razões que motivem o 
seu impedimento.  

Em situações similares, o Tribunal de Contas da União tem orientado que, caso seja feita a 
opção por não permitir, no edital do certame, a participação de empresas na forma de 
consórcios, considerando a faculdade constante do art. 33, caput, da Lei nº 8.666/1993, 
justifique formalmente tal escolha no respectivo processo administrativo da licitação.” 
(Acórdão nº 1.636/2007-Plenário, Acórdão nº 1316/2010-1ª Câmara, Acórdão nº 
1.102/2009-1ª Câmara e Acórdão nº 3.654/2012-2ª Câmara). 

Deveria ser analisada, portanto, a situação de cada contratação, a partir de suas variáveis, tal 
qual o risco à competitividade, as dificuldades de gestão da obra ou serviço e a capacitação 
técnica dos participantes.   

Por fim, cabe destacar que o inciso I do art. 50 da Lei nº 9.784/99 dispõe que os atos 
administrativos que neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses deverão ser 
motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos. 

3. Exigência, para fins de habilitação, de que a visita ao local das obras seja realizada 
pelo responsável técnico da licitante. 



 

 

Em análise do edital de Concorrência nº 001/2010, constatou-se a exigência, no item 4.4 
“g”, de atestado de visita técnica a ser realizado pelas empresas participantes, por meio de 
seu responsável técnico. 

Nesse sentido, é descabida a exigência de visita técnica realizada pelo responsável técnico 
da licitante, isso porque a exigência de vistoria prévia destina-se tão somente a evitar que a 
licitante, futuramente, alegue não poder executar o objeto da contratação, por 
desconhecimento de determinada peculiaridade ou condição do local de prestação do 
serviço. No entanto, essa proteção deve ser sopesada com outros princípios da licitação, 
como o que preserva a isonomia, a obtenção da proposta mais vantajosa e a ampliação da 
competitividade (Acórdão nº 2.299/2011-Plenário).  

Nos termos dos Acórdãos nº 1.599/2010-Plenário e Acórdão nº 1.117/2012-1ª Câmara do 
TCU, não obstante a exigência de comprovação de que a licitante tomou conhecimento de 
todas as informações e das condições locais para cumprimento das obrigações pertinentes ao 
certame tenha amparo no inciso III do art. 30 da Lei nº 8.666/1993, essa exigência extrapola 
tal preceito ao impor o requisito de que o próprio profissional a ser indicado na licitação 
como responsável técnico da obra deva ser o credenciado para a vistoria.  

Com efeito, a jurisprudência do TCU tem se posicionado no sentido de que é suficiente 
exigir da licitante a declaração formal de pleno conhecimento das condições e peculiaridades 
da obra, assinada pelo seu responsável técnico, de modo que a visita só pode ser exigida se 
for imprescindível para a caracterização do objeto, e, nesse caso, deve-se evitar reunir os 
licitantes em uma mesma data e horário, situação capaz de dar-lhes conhecimento prévio 
acerca do universo de concorrentes (Acórdãos nºs 800/2008, 890/2008, 1.174/2008, 
2.150/2008 e 727/2009, todos do Plenário). 

Assim, a exigência em comento contrariou jurisprudência do Tribunal de Contas da União, 
visto que inexiste fundamento legal para que a visita técnica se faça obrigatoriamente pelo 
responsável técnico da empresa previamente designado. 

4. Exigência cumulativa de capital social mínimo e recolhimento de garantia de 
proposta no processo licitatório. 

Constatou-se que o edital de licitação (itens 4.5.1.2 e 7.9, "II") exige, para fins de 
qualificação econômico-financeira das licitantes, a apresentação de capital social 
concomitantemente com a garantia prevista no § 1º do art. 56 da Lei nº 8.666/1993 para a 
participação no certame. 

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

Em relação a esse tema, a jurisprudência do Tribunal é clara ao afirmar que a Administração 
não pode exigir, para a qualificação econômico-financeira das empresas licitantes, a 
apresentação de capital social ou patrimônio líquido mínimo junto com prestação de garantia 
para participação no certame (Acórdãos 383/2010-TCU-2a Câmara, 556/2010-TCU-
Plenário, 2.098/2010-TCU-1ª Câmara, 107/2009-TCU-Plenário, 1.102/2009-TCU-1ª 



 

 

Câmara, 1.265/2009-TCU-Plenário, 2.073/2009-TCU-Plenário, 6.613/2009-TCU-1ª 
Câmara, 1.039/2008-TCU-1ª Câmara, 701/2007-TCU-Plenário, 1.028/2007-TCU-Plenário). 

O § 1º do art. 3º da Lei nº 8.666/93 veda aos agentes públicos “admitir, prever, incluir ou 
tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou 
frustrem o seu caráter competitivo”.  

Cabe destacar que o TCU firmou entendimento, por meio da Súmula nº 275, que "para fins 
de qualificação econômico-financeira, a Administração pode exigir das licitantes, de forma 
não cumulativa, capital social mínimo, patrimônio líquido mínimo ou garantias que 
assegurem o adimplemento do contrato a ser celebrado, no caso de compras para entrega 
futura e de execução de obras e serviços". 

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

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 05/2015, de 22 de setembro de 2015, a Prefeitura Municipal de Nossa 
Senhora do Livramento/MT apresentou a seguinte manifestação, editada apenas quanto ao 
nome de pessoas citadas, a fim de preservá-las: 

“(...) em vista de que os apontamentos supra epigrafados se deram sob a gestão do Ex-
Prefeito Municipal, Sr. Z. P. S., e que não possuímos elementos para nos manifestarmos 
acerca de tais situações, principalmente em relação à motivação imposta aos atos 
administrativos que acabaram por resultar nos indigitados apontamentos, realizamos a 
notificação do Ex-Prefeito para que em tempo hábil apresente sua manifestação a qual, se 
acaso for atendida, encaminharemos em apartado.”  

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Embora não tenha havido manifestação por parte do gestor municipal à época da ocorrência 
dos fatos, baseando-se no entendimento consolidado do TCU e no inciso I, § 1º, do artigo 3º 
da Lei nº 8.666/93, mantém-se a constatação por entender que as exigências expressas no 
instrumento convocatório podem ter comprometido, restringido ou frustrado o caráter 
competitivo do certame em comento. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.2. Falhas na elaboração do edital da Concorrência Pública nº 001/2010, em 
especial a falta de definição de critério de aceitabilidade de preços unitários. 
 
Fato 
 

Ainda em análise ao instrumento convocatório da Concorrência Pública nº 001/2010, não 
foram identificadas diversas previsões necessárias e exigidas pelo art. 40 da Lei n.º 
8.666/93, a exemplo do que segue: 



 

 

a) Inciso X: o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso, 
permitida a fixação de preços máximos e vedados a fixação de preços mínimos, critérios 
estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de referência, ressalvado o disposto 
nos parágrafos 1º e 2º  do art. 48; 

b) Inciso XIV, alínea “c”: critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde 
a data final do período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento; 

c) Inciso XIV, alínea “d”: compensações financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e 
descontos, por eventuais antecipações de pagamentos. 

Com relação ao inciso X, verificou-se a inexistência de fixação de critérios de aceitabilidade 
de preços unitários. Conforme item 7.8 do edital, foi fixado apenas menor preço global, 
infringindo o disposto no art. 40, inciso X, da Lei n° 8.666/93. É evidente que o ganhador 
será aquele que fornecer o menor preço global, mas nem por isso isenta a Administração de 
analisar os preços unitários, justamente para verificar se eles estão compatíveis com os 
praticados no mercado. E isso independe do regime de contratação a ser adotado: empreitada 
global ou empreitada por preços unitários. 

Nesse contexto, a jurisprudência do Tribunal de Contas da União é firme no sentido de que, 
tanto nas empreitadas por preço global quanto nas de preço unitário, é obrigatório o 
estabelecimento, nos editais, dos critérios de aceitabilidade de preços unitários e globais, 
com a fixação dos preços máximos (Acórdão 818/2007-Plenário, Acórdãos 3.702/2009-1ª 
Câmara, 1.746/2009-Plenário, 168/2009-Plenário, 554/2008-Plenário, 2.014/2007-Plenário, 
1.090/2007-Plenário e 1.755/2004-Plenário, entre outros). É firme também no sentido de 
que, em que pese o menor preço global ser decisivo na escolha da melhor proposta para a 
Administração, deve ser verificada também a compatibilidade dos preços unitários aos de 
mercado (Decisões nºs. 253/2002 e 1.054/2001 e Acórdãos nºs 267/2003, 1.595/2006 e 
1.387/2006, todos do Plenário). Esse entendimento firmado pelo TCU encontra-se registrado 
na Súmula nº 259/2010, que assim dispõe: “Nas contratações de obras e serviços de 
engenharia, a definição do critério de aceitabilidade dos preços unitários e global, com 
fixação de preços máximos para ambos, é obrigação e não faculdade do gestor”. 

A exigência de se definir critérios de aceitabilidade de preços unitários visa detectar e evitar 
a ocorrência de eventuais jogos de planilhas, artifício utilizado por quem propõe uma 
planilha de preços para obter benefícios futuros, como estabelecer preços mais altos para os 
serviços que ocorrem mais cedo e para aqueles com quantitativos subdimensionados, bem 
como preços mais baixos para serviços superdimensionados, para depois ganhar vantagens 
em aditivos.    
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 05/2015, de 22 de setembro de 2015, a Prefeitura Municipal de Nossa 
Senhora do Livramento/MT apresentou a seguinte manifestação, editada apenas quanto ao 
nome de pessoas citadas, a fim de preservá-las: 

“(...) em vista de que os apontamentos supra epigrafados se deram sob a gestão do Ex-
Prefeito Municipal, Sr. Z. P. S., e que não possuímos elementos para nos manifestarmos 
acerca de tais situações, principalmente em relação à motivação imposta aos atos 
administrativos que acabaram por resultar nos indigitados apontamentos, realizamos a 



 

 

notificação do Ex-Prefeito para que em tempo hábil apresente sua manifestação a qual, se 
acaso for atendida, encaminharemos em apartado.”  

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em que pese a falta de manifestação por parte do gestor municipal à época da ocorrência do 
fato, mantém-se a constatação em razão da importância da definição de critérios de 
aceitabilidade de preços unitários para melhor atuação da comissão de licitação por ocasião 
do julgamento das propostas de preços ofertadas pelos licitantes. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.3. Ausência de publicação do aviso do edital da Concorrência nº 001/2010 em 
jornal de grande circulação. 
 
Fato 
 

Constatou-se que houve publicação do resumo do edital de Concorrência nº 001/2010 
somente no Diário Oficial da União e Diário Oficial do Estado, sem que fosse realizada a 
publicação no jornal de grande circulação. 

A ausência de publicação do extrato do edital em jornal diário de grande circulação na 
região da realização da obra fere os princípios constitucionais da publicidade e da isonomia 
e o art. 21, inciso III, da Lei nº 8.666/1993. 

Reiteradas deliberações do Tribunal de Contas da União, como os Acórdãos nºs 898/2010-
Plenário, 2.496/2010-Plenário, 926/2009-Plenário, 1.614/2009-1ª Câmara, 1.946/2009-2ª 
Câmara, 2.481/2008-1ª Câmara, 2.227/2009-Plenário, 3.268/2009-2ª Câmara, 1.224/2008-
Plenário, 3.040/2008-1ª Câmara e 227/2007-Plenário, reafirmam que os resumos dos editais 
de licitação devem ser publicados no Diário Oficial da União ou no Diário Oficial do Estado 
ou do Distrito Federal, conforme o caso, bem como em jornal de grande circulação no local 
da aquisição do bem ou da prestação dos serviços e execução da obra. 

Desse modo, a ausência de publicação do extrato de edital é irregular, pois fere os princípios 
constitucionais da publicidade e da isonomia, nos termos da legislação vigente.   
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 05/2015, de 22 de setembro de 2015, a Prefeitura Municipal de Nossa 
Senhora do Livramento/MT apresentou a seguinte manifestação, editada apenas quanto ao 
nome de pessoas citadas, a fim de preservá-las: 

“(...) em vista de que os apontamentos supra epigrafados se deram sob a gestão do Ex-
Prefeito Municipal, Sr. Z. P. S., e que não possuímos elementos para nos manifestarmos 
acerca de tais situações, principalmente em relação à motivação imposta aos atos 
administrativos que acabaram por resultar nos indigitados apontamentos, realizamos a 
notificação do Ex-Prefeito para que em tempo hábil apresente sua manifestação a qual, se 
acaso for atendida, encaminharemos em apartado.”  



 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em que pese a falta de manifestação por parte do gestor municipal à época da ocorrência dos 
fatos, somados à identificação de exigências restritivas no instrumento convocatório da 
licitação em questão, mantém-se a constatação por entender a importância da publicação de 
extratos de editais de licitação em jornal de grande circulação, situação que pode ter 
contribuindo para restringir o caráter competitivo do certamente, visto que apenas duas 
empresas procuraram a prefeitura para comprar o edital e, ao final, apenas uma empresa 
participou efetivamente da fase de habilitação e apresentação de propostas. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.4. Ausência de parecer da assessoria jurídica da administração relativamente à 
minuta do edital da licitação e à minuta do contrato. 
 
Fato 
 

Constatou-se que não há comprovação, nos autos da Concorrência nº 001/2010, da 
realização da análise da minuta do edital da licitação em comento, bem como da respectiva 
minuta do contrato.  

Como forma de assegurar que o órgão de assessoramento jurídico da Entidade verifique a 
conformidade legal dos documentos elaborados pela Administração, evitando 
irregularidades que possam comprometer a viabilidade dos instrumentos por ela firmados, o 
art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993 determina que sejam submetidos previamente 
à assessoria jurídica quaisquer contratos, acordos, convênios ou ajustes celebrados pelos 
entes públicos, sendo tal determinação extensiva aos aditivos e aplicável também aos casos 
de inexigibilidade e dispensa de licitação. 

Nessa mesma linha é a jurisprudência de longa data do TCU (Acórdãos nºs 478/2011-1a 
Câmara, 787/2010-2a Câmara, 1.466/2010-Plenário, 3.014/2010-Plenário, 5.536/2010-1a 
Câmara, 6.375/2009-1a Câmara, 462/2008-Plenário, 1.866/2008-1a Câmara, 1.320/2007-2a 
Câmara, 170/2002-Plenário e 87/2000-2a Câmara). 

Assim, configura irregularidade a ausência de aprovação da minuta do edital da 
Concorrência nº 001/2010 e seus anexos pela assessoria jurídica da Prefeitura de Nossa 
Senhora do Livramento/MT.  

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 05/2015, de 22 de setembro de 2015, a Prefeitura Municipal de Nossa 
Senhora do Livramento/MT apresentou a seguinte manifestação, editada apenas quanto ao 
nome de pessoas citadas, a fim de preservá-las: 

“(...) em vista de que os apontamentos supra epigrafados se deram sob a gestão do Ex-
Prefeito Municipal, Sr. Z. P. S., e que não possuímos elementos para nos manifestarmos 



 

 

acerca de tais situações, principalmente em relação à motivação imposta aos atos 
administrativos que acabaram por resultar nos indigitados apontamentos, realizamos a 
notificação do Ex-Prefeito para que em tempo hábil apresente sua manifestação a qual, se 
acaso for atendida, encaminharemos em apartado.”  

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em que pese a falta de manifestação por parte do gestor municipal à época da ocorrência dos 
fatos, vale destacar que, como forma de assegurar que o órgão de assessoramento jurídico da 
entidade verifique a conformidade legal dos documentos elaborados pela Administração, 
evitando irregularidades que possam comprometer a viabilidade dos instrumentos por ela 
firmados, o art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993 determina que sejam submetidos 
previamente à assessoria jurídica quaisquer contratos, acordos, convênios ou ajustes 
celebrados pelos entes públicos, sendo tal determinação extensiva aos aditivos e aplicável 
também aos casos de inexigibilidade e dispensa de licitação.  

Diante do exposto, mantém-se a constatação. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.5. Ausência de justificativa sobre a inviabilidade do parcelamento do objeto da 
licitação. 
 
Fato 
 

Consta no preâmbulo do edital de licitação da Concorrência Pública nº 001/2010 que o 
julgamento será do tipo menor preço global. Entretanto, a adjudicação global, quando é 
possível a divisão do objeto, impede a participação de licitantes que, embora não dispondo 
de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possa 
fazê-lo com relação a determinados itens, levando à restrição da competitividade do certame. 

Vale destacar que os serviços relativos às obras contratadas para execução do sistema de 
tratamento de esgoto no município de Nossa Senhora do Livramento/MT era composto de 
rede coletora, ligações domiciliares, estação elevatória e estação de tratamento de esgoto, 
que, a princípio, poderia ser parcelado em três lotes distintos, ou seja, um lote composto de 
serviços para execução da rede coletora e ligações domiciliares, outro para execução dos 
serviços da estação elevatória e um terceiro para o da estação de tratamento de esgoto. 

Nesse sentido é a Súmula nº 247 do TCU, que assim dispõe: “é obrigatória à 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 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”. 



 

 

Em situações similares, o TCU tem recomendado às Unidades Jurisdicionadas que 
promovam a separação do objeto em lotes distintos, quando de natureza divisível, com 
objetivo de permitir a participação de empresas que, embora não estejam habilitadas a 
fornecer a totalidade dos itens especificados, possam apresentar proposta mais vantajosa 
para a Unidade, no que diz respeito aos demais itens (Acórdão nº 491/2012-Plenário). 

Sobre o assunto, é importante lembrar que o art. 23, § 1º, da Lei nº 8.666/1993 estabelece o 
parcelamento como regra, razão pela qual cabe ao administrador demonstrar os motivos que 
o levaram a não dividir o objeto licitado. Assim, é necessário que a administração municipal 
justifique a opção pela licitação global do ponto de vista econômico, técnico e operacional, 
na medida em que este procedimento tende a restringir a competitividade do certame. A 
motivação das decisões mostra-se ainda mais imperiosa quando se opta por solução contrária 
à preconizada pela legislação.  
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 05/2015, de 22 de setembro de 2015, a Prefeitura Municipal de Nossa 
Senhora do Livramento/MT apresentou a seguinte manifestação, editada apenas quanto ao 
nome de pessoas citadas, a fim de preservá-las: 

“(...) em vista de que os apontamentos supra epigrafados se deram sob a gestão do Ex-
Prefeito Municipal, Sr. Z. P. S., e que não possuímos elementos para nos manifestarmos 
acerca de tais situações, principalmente em relação à motivação imposta aos atos 
administrativos que acabaram por resultar nos indigitados apontamentos, realizamos a 
notificação do Ex-Prefeito para que em tempo hábil apresente sua manifestação a qual, se 
acaso for atendida, encaminharemos em apartado.”  

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Em que pese a falta de manifestação por parte do gestor municipal à época da ocorrência dos 
fatos, somados ao entendimento do TCU baseado em dispositivo contido na Lei nº 8.666/93, 
mantém-se a constatação.   
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.6. Garantia de proposta inválida, apresentada pela empresa licitante. 
 
Fato 
 

Em análise aos documentos juntados aos autos da Concorrência nº 001/2010, observou-se 
que o edital exigiu dos licitantes a apresentação de garantias de propostas como condição 
para participar do certame. Conforme folhas 111 a 118 dos autos, verificou-se que a única 
empresa que ofertou proposta apresentou documentos para esse fim. No entanto, em 
pesquisa na rede mundial de computadores (internet) a tais documentos afetos à garantia, 
verificou-se que os títulos da dívida pública denominados “Obrigações de Guerra” não têm 
validade, pois já haviam prescrito desde o ano de 1962.  

Segundo o sítio oficial do Tesouro Nacional (http://www.tesouro.fazenda.gov.br/titulos-
publicos-antigos), vinculado ao Ministério da Fazenda, o Governo, no interesse de 
padronizar a sua dívida e melhorar seu controle, promoveu a troca de todos os títulos 



 

 

emitidos entre 1902 e 1955 por novos títulos. Assim, a partir de 1957, aquelas apólices 
tornaram-se exigíveis, tendo como consequência o início da contagem do prazo 
prescricional (cinco anos). Portanto, em 1962 as apólices emitidas até 1955 e não trocadas 
pelos novos títulos, deixaram de ter valor.  

O Governo Federal realizou outra consolidação da dívida pública em 1967, quando 
publicou os Decretos-Lei nº 263, de 28/02/1967, e nº 396 de 30/12/1968, tornando pública a 
antecipação do vencimento de todas as apólices da dívida pública federal interna emitidas 
antes daquele ano, e autorizando a realização de permuta por novos títulos até setembro de 
1969. Após essa data, correu o prazo de prescrição de cinco anos (determinado pelo § 10º, 
inciso VI, do art. 178 da Lei nº 3.071, de 01/01/1916), que se encerrou em 1974. 

Por fim, cabe destacar que a Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso (CGE-MT), o 
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT) e o Tribunal de Contas da União 
(TCU) já se pronunciaram a respeito deste tema, alertando administradores públicos a não 
aceitar títulos públicos com datas de emissão anteriores aos decretos acima especificados. 
Neste contexto, o TCE-MT aplicou sanção a gestor municipal que considerou o título 
“Obrigações de Guerra” como garantia contratual. Entendimento que vale para as garantias 
de propostas, como no caso da Concorrência nº 001/2010. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 05/2015, de 22 de setembro de 2015, a Prefeitura Municipal de Nossa 
Senhora do Livramento/MT apresentou a seguinte manifestação, editada apenas quanto ao 
nome de pessoas citadas, a fim de preservá-las: 

“(...) em vista de que os apontamentos supra epigrafados se deram sob a gestão do Ex-
Prefeito Municipal, Sr. Z. P. S., e que não possuímos elementos para nos manifestarmos 
acerca de tais situações, principalmente em relação à motivação imposta aos atos 
administrativos que acabaram por resultar nos indigitados apontamentos, realizamos a 
notificação do Ex-Prefeito para que em tempo hábil apresente sua manifestação a qual, se 
acaso for atendida, encaminharemos em apartado.”  

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Diante da falta de manifestação por parte do gestor municipal à época da ocorrência dos 
fatos, somados ao entendimento dos diversos órgãos de controle, mantém-se a constatação.   
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.7. Falta de orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de 
todos os seus custos unitários. 
 
Fato 
 

No que tange aos custos do empreendimento relativos à implantação de sistema de 
tratamento de esgoto no município de Nossa Senhora do Livramento/MT, constatou-se que a 
planilha orçamentária da empresa não trouxe a composição analítica dos preços unitários, 
em desacordo com a Lei nº 8.666/93, uma vez que o § 2º, inciso II, do art. 7º da referida Lei 



 

 

dispõe que as obras e os serviços somente podem ser licitados quando existir orçamento 
detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários. 

O Acórdão nº 90/2004-2ª Câmara do Tribunal de Contas da União, por sua vez, dispõe que: 
"Quando da elaboração do orçamento prévio para fins de licitação, em qualquer modalidade, 
nos termos do artigo 7º, inciso II, da Lei nº 8.666/1993; do artigo 3º, inciso III, da Lei nº 
10.520/2002 e do artigo 8º, inciso IV, do Decreto nº 3.555/2000, o faça detalhado em 
planilhas que expressem a composição de todos os custos unitários das obras/serviços a 
serem contratados, de forma realista e fidedigna em relação aos valores praticados pelo 
mercado".            

Ressalta-se que o orçamento detalhado em planilhas tem por objetivo proporcionar ao gestor 
público os meios necessários para que se faça uma avaliação correta quanto aos preços 
ofertados pelos licitantes, verificando sua adequação com aqueles praticados no mercado, 
evitando, também, o sobrepreço presente em orçamentos globais ou não adequadamente 
especificados, bem como evitar a exigência, pela contratada, de revisão no valor total 
pactuado, tendo como alicerce apenas itens eventualmente com sobrepreço.  

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 05/2015, de 22 de setembro de 2015, a Prefeitura Municipal de Nossa 
Senhora do Livramento/MT apresentou a seguinte manifestação, editada apenas quanto ao 
nome de pessoas citadas, a fim de preservá-las: 

“(...) em vista de que os apontamentos supra epigrafados se deram sob a gestão do Ex-
Prefeito Municipal, Sr. Z. P. S., e que não possuímos elementos para nos manifestarmos 
acerca de tais situações, principalmente em relação à motivação imposta aos atos 
administrativos que acabaram por resultar nos indigitados apontamentos, realizamos a 
notificação do Ex-Prefeito para que em tempo hábil apresente sua manifestação a qual, se 
acaso for atendida, encaminharemos em apartado.”  

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Em que pese a falta de manifestação por parte do gestor municipal à época da ocorrência dos 
fatos, considerando o entendimento do TCU e dispositivo da Lei nº 8.666/93, mantém-se a 
constatação.    
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.8. Ausência de cláusula obrigando o contratado a manter todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
Fato 
 

Em análise ao Contrato nº 057/2010, decorrente da Concorrência nº 001/2010, não foram 
identificadas cláusulas estabelecendo a obrigação de a empresa manter, durante toda a 
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme estabelece o art. 55, 
inciso XIII, da Lei nº 8.666/93. 



 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 05/2015, de 22 de setembro de 2015, a Prefeitura Municipal de Nossa 
Senhora do Livramento/MT apresentou a seguinte manifestação, editada apenas quanto ao 
nome de pessoas citadas, a fim de preservá-las: 

“(...) em vista de que os apontamentos supra epigrafados se deram sob a gestão do Ex-
Prefeito Municipal, Sr. Z. P. S., e que não possuímos elementos para nos manifestarmos 
acerca de tais situações, principalmente em relação à motivação imposta aos atos 
administrativos que acabaram por resultar nos indigitados apontamentos, realizamos a 
notificação do Ex-Prefeito para que em tempo hábil apresente sua manifestação a qual, se 
acaso for atendida, encaminharemos em apartado.”  

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Em que pese a falta de manifestação por parte do gestor municipal à época da ocorrência dos 
fatos, considerando a exigência contida na Lei nº 8.666/93, mantém-se a constatação.   
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.9. Cláusulas constantes da minuta do contrato anexa ao edital da Concorrência 
Pública nº 001/2010 foram suprimidas do contrato firmado com a empresa vencedora 
do certame. 
 
Fato 
 

Em comparação à minuta do contrato com o termo de contrato firmado com a empresa 
vencedora do certame, juntados aos autos do processo licitatório em questão, verificaram-se 
divergências significativas, em especial no que diz respeito à previsão de garantia de 
execução do contrato que constava na minuta e foi suprimida do Contrato nº 057/2010, ou 
seja, a garantia de execução expressa na minuta não foi devidamente disposta na contratação 
dos serviços de execução das obras de saneamento básico.  

Ademais, foi verificada também a inclusão de parágrafo no Contrato nº 057/2010, o qual não 
foi previsto na minuta, especificamente quanto ao parágrafo sétimo da cláusula quinta da 
avença. 

Nesse contexto, vale destacar que é necessário que os instrumentos contratuais tragam todas 
as cláusulas constantes da minuta de contrato anexa ao edital regulador do respectivo 
procedimento licitatório, em observância ao princípio da vinculação ao instrumento 
convocatório.  

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 05/2015, de 22 de setembro de 2015, a Prefeitura Municipal de Nossa 
Senhora do Livramento/MT apresentou a seguinte manifestação, editada apenas quanto ao 
nome de pessoas citadas, a fim de preservá-las: 



 

 

“(...) em vista de que os apontamentos supra epigrafados se deram sob a gestão do Ex-
Prefeito Municipal, Sr. Z. P. S., e que não possuímos elementos para nos manifestarmos 
acerca de tais situações, principalmente em relação à motivação imposta aos atos 
administrativos que acabaram por resultar nos indigitados apontamentos, realizamos a 
notificação do Ex-Prefeito para que em tempo hábil apresente sua manifestação a qual, se 
acaso for atendida, encaminharemos em apartado.”  

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em que pese a falta de manifestação por parte do gestor municipal à época da ocorrência dos 
fatos, considerando a necessidade de cumprimento dos princípios basilares das licitações 
para aquisição e contratação na administração pública, em especial o que se refere à 
vinculação ao instrumento convocatório contido na Lei nº 8.666/93, mantém-se a 
constatação. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.10. Ausência de comprovação da publicação resumida do contrato e seus 
respectivos aditamentos na imprensa oficial. 
 
Fato 
 

Constatou-se que não há comprovação da publicação do instrumento de Contrato nº 
057/2010, firmado em 07/12/2010, decorrente da Concorrência nº 001/2010, bem como de 
seus respectivos aditamentos, na imprensa oficial.  Esse fato contraria o parágrafo único do 
art. 61 da Lei nº 8.666/93, que assim dispõe: “a publicação resumida do instrumento de 
contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua 
eficácia, será providenciada pela Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de 
sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu 
valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto no art. 26 desta Lei”. 

A publicação prévia das principais informações sobre o contrato (ou seus aditivos) destina-
se a evitar a execução da avença sem que a sociedade tenha tido a oportunidade de saber o 
que a Administração está contratando. Nesse sentido, a Lei nº 8.666/1993 é categórica ao 
dispor que a publicação é condição essencial para a eficácia do contrato.  

Os deveres contratuais, portanto, não estarão em vigor até que tenha ocorrido a publicação 
do extrato do contrato ou de aditamentos na imprensa oficial, sendo os prazos contratuais 
contados a partir da data da publicação e não da data da assinatura, na forma do art. 61, 
parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993, qualquer que seja o valor envolvido, ainda que se 
trate de contrato sem ônus. 

Nesse mesmo sentido caminhou a jurisprudência do Tribunal de Contas da União: Acórdãos 
nºs 400/2010-Plenário, 4.016/2010-2ª Câmara, 1.277/2009-Plenário, 1.782/2009-Plenário, 
6.469/2009-2ª Câmara, 2.110/2008-Plenário, 2.803/2008-Plenário, 3.551/2008-2ª Câmara e 
1.248/2007-Plenário. 



 

 

Assim, a ausência de publicação do extrato do contrato ou aditivo contratual configura 
irregularidade, por afrontar os dispositivos legais sobre o tema. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 05/2015, de 22 de setembro de 2015, a Prefeitura Municipal de Nossa 
Senhora do Livramento/MT apresentou a seguinte manifestação, editada apenas quanto ao 
nome de pessoas citadas, a fim de preservá-las: 

“(...) em vista de que os apontamentos supra epigrafados se deram sob a gestão do Ex-
Prefeito Municipal, Sr. Z. P. S., e que não possuímos elementos para nos manifestarmos 
acerca de tais situações, principalmente em relação à motivação imposta aos atos 
administrativos que acabaram por resultar nos indigitados apontamentos, realizamos a 
notificação do Ex-Prefeito para que em tempo hábil apresente sua manifestação a qual, se 
acaso for atendida, encaminharemos em apartado.”  

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em que pese a falta de manifestação por parte do gestor municipal à época da ocorrência dos 
fatos, considerando o entendimento do TCU e dispositivo da Lei nº 8.666/93, mantém-se a 
constatação. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.11. Pagamento antecipado no montante de R$ 200.000,00. 
 
Fato 
 

Em análise aos pagamentos efetuados por força do Contrato nº 057/2010, constatou-se que a 
Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento/MT efetuou pagamento por serviços 
que ainda não tinham sido realizados, conforme demonstrado nos documentos relativos ao 
pagamento da nota fiscal nº 2010, de 22/02/2011, no valor de R$ 200.000,00, que foi 
efetivado em 23/02/2011. Registra-se que foi juntada a este dossiê de pagamento a 4ª 
Medição, no valor de R$ 200.475,19, de 29/08/2011, cujos serviços medidos se referem ao 
período de 20/04/2011 a 29/08/2011.  

Observou-se que a liquidação e o pagamento desta despesa foram efetuados pelo Prefeito à 
época (CPF: **.746.301-**), conforme atesto na nota fiscal nº 2010, de 22/02/2011, e 
transferência eletrônica (TED) em 23/02/2011.  

Como regra, o pagamento feito pela Administração é devido somente após o cumprimento 
da obrigação pelo particular, por determinação do art. 62 da Lei nº 4.320/1964. A 
antecipação de pagamentos é prática que deve ser rejeitada no âmbito do serviço público, 
para evitar beneficiamentos ilícitos e possibilitar a verificação do cumprimento do serviço 
contratado, antes do efetivo desembolso. Entretanto, o Tribunal de Contas da União (TCU) 
vem aceitando, excepcionalmente, o pagamento antecipado, parcial ou total, quando, 
comprovadamente, seja esta a única alternativa para obter o bem ou assegurar a prestação do 



 

 

serviço desejado, ou ainda quando a antecipação propiciar sensível economia de recursos, 
desde que essa possibilidade esteja contratualmente prevista, além da necessidade, nesses 
casos, de garantias que assegurem o pleno cumprimento do objeto. 

Nesse sentido, a jurisprudência do TCU é de que a antecipação de pagamento somente pode 
ser aceita em situações extraordinárias, devidamente justificadas pela Administração, 
ocasião em que deve ficar demonstrada a existência de interesse público, obedecidos os 
critérios expressamente previstos pela legislação que rege a matéria, quais sejam: existência 
de previsão no ato convocatório da licitação ou nos instrumentos formais de adjudicação 
direta e as indispensáveis cautelas e garantias (Acórdãos nºs 406/2011-Plenário, 2.679/2010-
Plenário, 214/2009-2ª Câmara, 918/2009-Plenário, 2.427/2009-1ª Câmara, 4.742/2008-2ª 
Câmara, 6.565/2008-2ª Câmara, 1.619/2008-2ª Câmara e 2.565/2007-1ª Câmara). 

Por oportuno, cabe informar que, nos termos do Acórdão nº 1.341/2010-Plenário do TCU e 
Orientação Normativa nº 37/2011 da Advocacia Geral da União, os pagamentos antecipados 
aos contratados somente poderão ocorrer com a conjunção dos seguintes requisitos: I) 
previsão no ato convocatório; II) existência, no processo licitatório, de estudo fundamentado 
comprovando a real necessidade e economicidade da medida; e III) estabelecimento de 
garantias específicas e suficientes, que resguardem a Administração dos riscos inerentes à 
operação. 

Em que pese a administração municipal ter previsto no ato convocatório a possibilidade de 
adiantamento de até 10% do valor do contrato, conforme § 7º, da cláusula quinta, não foi 
identificado, nos autos do processo, estudo fundamentado comprovando a real necessidade e 
economicidade de tal medida, nem foram estabelecidas e efetivadas garantias específicas e 
suficientes que resguardassem a administração dos riscos inerentes à antecipação de 
pagamento efetuada. 

Assim, a ocorrência de pagamento antecipado, sem a devida justificava e sem que houvesse 
as necessárias garantias contratuais, configura irregularidade, por afrontar os dispositivos 
legais e a jurisprudência consolidada do TCU sobre o tema. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 05/2015, de 22 de setembro de 2015, a Prefeitura Municipal de Nossa 
Senhora do Livramento/MT apresentou a seguinte manifestação, editada apenas quanto ao 
nome de pessoas citadas, a fim de preservá-las: 

“(...) em vista de que os apontamentos supra epigrafados se deram sob a gestão do Ex-
Prefeito Municipal, Sr. Z. P. S., e que não possuímos elementos para nos manifestarmos 
acerca de tais situações, principalmente em relação à motivação imposta aos atos 
administrativos que acabaram por resultar nos indigitados apontamentos, realizamos a 
notificação do Ex-Prefeito para que em tempo hábil apresente sua manifestação a qual, se 
acaso for atendida, encaminharemos em apartado.”  

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 



 

 

Em que pese a falta de manifestação por parte do gestor municipal à época da ocorrência dos 
fatos, considerando o entendimento do TCU, mantém-se a constatação.   
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.12. Execução e pagamento de serviços sem respaldo contratual, ou seja, sem a 
devida formalização de aditivo contratual no montante de R$ 477.145,12. 
 
Fato 
 

Em análise às medições e aos pagamentos decorrentes do Contrato nº 057/2010, verificou-se 
que foram pagos diversos serviços que não foram licitados e consequentemente não 
contratados inicialmente, assim como não foi identificada a devida formalização de aditivo 
contratual visando ao acréscimo de serviços não previstos inicialmente. Os serviços 
adicionais sem respaldo contratual identificados estão discriminados na tabela a seguir. 

Tabela - Serviços adicionais sem respaldo contratual. 

Estação de tratamento de esgoto: 

Item Descrição do serviço UN  
Qtde 
executada Valor Unit Valor total 

13.2 
Fornecimento e assentamento de 
tubos DN 150 mm PVC Vinilfort JE 
ou similar 

m              95,00         29,61        2.812,95 

13.3 
Fornecimento e assentamento de 
tubos DN 200mm PVC Vinilfort 

m            280,00         45,14      12.639,20 

17 
Geomembrana de PEAD, com 
espessura de 1,0 mm, inclusive 
colocação e solda 

m²       21.093,33         12,03    253.752,76 

18 
Gincana em muro de placas de 
concreto 

m            120,00       123,61      14.833,20 

19 Geotextil não tecido agulhado RT 16 m²         3.440,00           8,95      30.788,00 
Total   314.826,11 

Fonte: Medições nºs 5, 6, 7, 10, 11 e 12. 

Além disso, foram identificados serviços previstos contratualmente que tiveram os seus 
quantitativos aumentados e que, para os quais, também não foi identificado o respectivo 
termo aditivo. 

Tabela – Serviços previstos contratualmente que tiveram os seus quantitativos aumentados, 
sem a formalização de termo aditivo.  

Estação de tratamento de esgoto: 
Item Descrição do serviço UN  Qtde 

prevista 
Qtde 
medida e 
paga 

Qtde 
acrescida 

Valor 
Unit 
(R$) 

Valor total 
(R$) 

5 

Escavação, carga, 
transporte e 
espalhamento de 
material 1ª categoria, 
1,0 km <=DMT<= 2,0 
KM 

M³ 23.445,41     32.849,16           9.403,75 
  

11,74  
110.400,03 



 

 

6 

Carga e transporte 
mecanizado de 
material de qualquer 
natureza, exceto rocha, 
até 6 km 

m³ 15.331,31     17.809,03           2.477,72 
  

11,91  
  29.509,65 

7 

Compactação 
mecânica c/ controle 
do GC >= 95 PN dos 
diques 

m³ 14.564,74     17.793,75           3.229,01 
  

6,94  
  22.409,33 

Total  162.319,01  
Fonte: Medições nºs 5, 6, 7, 10, 11 e 12. 

Nesse sentido, a execução desses serviços ocorreu sem a devida formalização dos termos 
aditivos de contrato, caracterizando execução de serviços sem cobertura contratual, em 
desconformidade com § único, do art. 60 da Lei nº 8.666/93, que versa sobre a nulidade e 
ausência de efeito do contrato verbal com a administração, salvo a hipótese de pequenas 
compras de pronto pagamento, que não é o caso. 

Ressalta-se que a Orientação Normativa/AGU nº 04/2009 estabelece que a despesa sem 
cobertura contratual deverá ser objeto de reconhecimento da obrigação de indenizar, nos 
termos do art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo da apuração da 
responsabilidade de que lhe der causa. 

Por fim, vale registrar que os serviços sem cobertura contratual identificados foram objeto 
de tratativas entre a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento/MT e a Funasa-
MT, cujas alterações, acréscimos e decréscimos de serviços, foram aprovados no projeto 
pela concedente devido à necessidade de readequação à realidade encontrada durante a 
execução dos serviços, especialmente na execução da estação de tratamento de esgoto. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 05/2015, de 22 de setembro de 2015, a Prefeitura Municipal de Nossa 
Senhora do Livramento/MT apresentou a seguinte manifestação, editada apenas quanto ao 
nome de pessoas citadas, a fim de preservá-las: 

“(...) em vista de que os apontamentos supra epigrafados se deram sob a gestão do Ex-
Prefeito Municipal, Sr. Z. P. S., e que não possuímos elementos para nos manifestarmos 
acerca de tais situações, principalmente em relação à motivação imposta aos atos 
administrativos que acabaram por resultar nos indigitados apontamentos, realizamos a 
notificação do Ex-Prefeito para que em tempo hábil apresente sua manifestação a qual, se 
acaso for atendida, encaminharemos em apartado.”  

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Em que pese a falta de manifestação por parte do gestor municipal à época da ocorrência dos 
fatos, considerando os dispositivos contidos na Lei nº 8.666/93 e a retromencionada 
Orientação Normativa/AGU, mantém-se a constatação.   
##/AnaliseControleInterno## 



 

 

2.2.13. Ausência de notificação de recebimento do recurso federal pela prefeitura aos 
partidos políticos, sindicatos e câmara. 
 
Fato 
 

O art. 2º da Lei nº 9.452/97 determina que a Prefeitura do Município beneficiária da 
liberação de recursos efetuados por órgãos e entidades da Administração Federal notifique 
os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede no 
Município, no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento dos recursos. 

Por meio do Ofício GP nº 207, de 14 de agosto de 2015, a Prefeitura Municipal de Nossa 
Senhora do Livramento/MT informou que não notificou os partidos políticos, os sindicatos 
de trabalhadores e as entidades empresariais sobre a liberação dos recursos federais para 
execução do objeto dos convênios, em descumprimento à exigência contida na supracitada 
lei. 

Com efeito, a notificação das citadas entidades acerca da liberação de recursos públicos 
federais é importante para dar transparência aos Programas federais executados pelo 
Município, assim como identificar irregularidades e permitir possíveis denúncias por parte 
dos cidadãos, fortalecendo o controle social local. 

Cumpre ressaltar que, em situação similar, o Tribunal de Contas da União se pronunciou no 
Acórdão 2.020/2008-1ª Câmara, determinando à Unidade Jurisdicionada que cumpra o 
disposto no art. 2º da Lei nº 9.452/1997, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 58, 
§ 1º, da Lei nº 8.443/1992 (Acórdãos nºs 942/2011-2ª Câmara, 6184/2009-1ª Câmara, 
3898/2009-1ª Câmara e 214/2008-Plenário).  

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 05/2015, de 22 de setembro de 2015, a Prefeitura Municipal de Nossa 
Senhora do Livramento/MT apresentou a seguinte manifestação: 

“A referida divulgação sempre foi feita, nos casos iguais ao presente, em reuniões da 
Câmara Municipal de Vereadores e através do Mural de Comunicação, exposto justamente 
na porta de entrada do prédio da Prefeitura Municipal. 

Ainda quanto à irregularidade apontada neste item, vale afirmar que o Prefeito apresenta 
prestações de contas bimestrais, em audiência publica, na Câmara Municipal, para a qual 
são convidadas as principais lideranças representativas do município, como empresários, 
políticos, religiosos, estudantes e outras. A referida prestação de contas se dá, até mesmo, 
em atendimento ao artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal e, nesta ocasião se fala das 
principais ações em andamento no município.  Registre-se, ainda, que são utilizados carros 
de som para convidar a população.”  

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 



 

 

Em que pese as justificativas do gestor, o dispositivo expresso no art. 2º da Lei nº 9.452/97 
determina que as prefeituras beneficiárias da liberação de recursos efetuados por órgãos e 
entidades da Administração Federal notifiquem os partidos políticos, os sindicatos de 
trabalhadores e as entidades empresariais com sede no Município, no prazo de dois dias 
úteis, contado da data de recebimento dos recursos.  

Neste contexto, é obrigação do município informar o recebimento de recursos federais, a 
qualquer título, aos partidos políticos e às entidades representativas de classe, para que estas, 
de acordo com o interesse coletivo e daqueles que representam, acompanhem a execução do 
objeto avençado com o ente federal, facilitando e fomentando o controle social e a 
transparência na execução das políticas públicas descentralizadas para os municípios, no 
caso específico a execução da obra de saneamento decorrente do Convênio nº 034/2009 
(Siafi 704950). 

Como a Prefeitura inicialmente informou que não fez as notificações, conforme Ofício GP 
nº 207, de 14 de agosto de 2015, assim como não apresentou documentos que evidenciem a 
notificação que alega ter efetuado, mantém-se a constatação, visto que as justificativas 
apresentadas não são suficientes para sanar a impropriedade. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.14. Fragilidades nos controles internos relativos à gestão de transferências 
voluntárias. 
 
Fato 
 

A Administração Pública no desempenho de suas funções deve submeter-se a controles 
diversos, incluindo os controles que deve exercer sobre seus próprios atos, denominados 
controles internos. A existência e efetivo funcionamento de sistemas de controles internos 
nos municípios é uma obrigação estatuída pela Constituição Federal de 1988 (art. 31). A 
finalidade desses controles é garantir que a administração atue em consonância com 
princípios constitucionais, como da legalidade e da eficiência, almejando com isso assegurar 
o melhor aproveitamento dos recursos públicos e a boa qualidade dos serviços prestados à 
população. 

Nesse contexto, este trabalho teve como objetivo avaliar os sistemas de controles internos do 
município de Nossa Senhora do Livramento/MT, na atividade de gestão de transferências 
voluntárias, bem como fornecer subsídios para estruturá-los e/ou aprimorá-los, em busca da 
melhoria da governança na gestão municipal. 

Neste trabalho, foi utilizado  o Questionário de Avaliação de Controles Internos (QACI), 
para coleta de dados junto ao gestor municipal, no que se refere aos controles internos 
existentes na atividade de gestão de transferências voluntárias. O QACI foi confeccionado 
com base nos conceitos e terminologias constantes nas Normas de Controle Interno do 
Escritório Geral de Contabilidade dos Estados Unidos (GAO – Ferramenta de Gestão e 
Avaliação de Controle Interno), que foi construído com fundamento na metodologia 
delineada no modelo de referência do Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission (Coso I – Estrutura integrada de controles internos). 

Importante destacar que as atividades relevantes e os objetivos da área de transferências 



 

 

voluntárias, bem como os riscos capazes de afetar a concretização desses objetivos foram 
identificados previamente pela equipe de auditoria, tendo em vista que tais processos são de 
conhecimento comum. É natural concluir que todo e qualquer ajuste firmado pelo município 
com a União, por exemplo, deva percorrer, no mínimo, as atividades relevantes de 
celebração, execução e prestação de contas. 

Por relevante, destaca-se que a responsabilidade por conceber, implantar, manter e monitorar 
controles internos para assegurar os objetivos acima mencionados é da administração do 
órgão ou entidade pública, cabendo à auditoria interna ou ao órgão de controle interno 
avaliar a qualidade desses controles. 

Ademais, a ausência ou insuficiência dos controles internos representa a principal causa dos 
achados de auditoria presentes neste relatório, demandando uma atuação preventiva do 
gestor municipal para implementação de controles adequados à atividade de gestão de 
transferências voluntárias no município de Nossa Senhora do Livramento/MT. 

Cada uma das constatações identificadas por meio da aplicação do Questionário de 
Avaliação de Controles Internos (QACI) será analisada especificamente na sequência, 
considerando as fragilidades encontradas, as causas e suas consequências.  

a) Deficiências na formalização dos procedimentos (manuais e/ou rotinas). 

Dentre os controles preventivos inerentes às atividades de controle, destaca-se a 
formalização de procedimentos, uma vez que todas as atividades importantes devem ser 
documentadas de forma completa e precisa, a fim de que seja fácil rastrear as informações 
desde o momento de autorização até a conclusão. A existência de procedimentos 
formalizados na atividade de transferências voluntárias tem sido destacada como necessária 
pelo Tribunal de Contas da União, conforme se depreende da leitura do Acórdão nº 
568/2014-Plenário. 

Os municípios devem, assim, elaborar normas e manuais com a descrição detalhada dos 
procedimentos, de forma a orientar seus servidores e empregados e uniformizar os 
procedimentos adotados, evitando falhas na execução e prejuízos com retrabalho. 

Dessa forma, foi possível listar as seguintes fragilidades sobre formalização de 
procedimentos: 



 

 

Quadro 01 – Fragilidades quanto à formalização de procedimentos legais. 

Descrição 

Inexistência de normativo disciplinando a realização de pesquisa de preços prévia à realização das licitações, 
dispensas e inexigibilidade no município. 
Não utilização de editais-padrão em suas contratações. 
Ausência de manuais ou rotinas formalmente estabelecidas para a gestão das transferências voluntárias no 
município de Nossa Senhora do Livramento/MT. 
Ausência de normativo estabelecendo atribuições para movimentação de recursos, atesto, conferência dos 
documentos de liquidação por servidores distintos, assim como o período de realização da conciliação 
bancária das contas das transferências voluntárias por parte do responsável. 
Inexistência de lista de verificação e mecanismos para garantir a adequada formalização dos contratos 
celebrados e suas alterações. 

  Fonte: QACI em Transferências Voluntárias 

Nesse contexto, a inexistência de normativo disciplinando os procedimentos para realização 
de pesquisa de preços é uma das causas determinantes para a ocorrência do sobrepreço de 
R$ 83.200,43 apontado pela equipe de fiscalização da CGU, ao lado da utilização incorreta 
de sistemas referenciais (Sinapi, Sicro, etc) e falta de treinamento de pessoal. Além disso, a 
inexistência de lista de verificação e de mecanismos para a adequada formalização dos 
contratos e aditivos contribuiu para a ausência de cláusulas obrigatórias no Contrato nº 
057/2010, falta de publicação resumida do contrato e seus respectivos aditamentos na 
imprensa oficial e também pela realização do pagamento antecipado no montante de R$ 
200.000,00, fato que contrariou o art. 62 da Lei nº 4.320/1964 e jurisprudência do TCU 
sobre o assunto. 

Ademais, a ausência de manuais de normas e procedimentos na atividade de licitação e a não 
utilização de editais-padrão pela prefeitura em suas licitações contribuiu para a ocorrência 
das falhas apontadas na análise da Concorrência nº 001/2010, em que foram identificadas 
diversas cláusulas com potencial de restringir o caráter competitivo do certame. 

b) Deficiências na execução dos controles legais. 

Os controles legais são instrumentos de controle preventivo, que, devido à sua importância 
na prevenção de erros e falhas e desvios, foram inseridos na legislação, notadamente na Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e na Portaria 
Interministerial MPOG/MF/CGU nº 507, de 24 de novembro de 2011. Trata-se de um 
conjunto de regras, descrito na lei ou em normativos infra-legais, ou, ainda, em 
jurisprudência consolidada do TCU ou dos tribunais superiores. Estas regras são essenciais 
para o controle, sendo obrigatórias para toda a administração pública. A sua inobservância 
configura irregularidade, demandando correção imediata por parte da entidade. 

Os principais parâmetros levaram em conta a adequação dos planos de trabalho quanto à 
existência de estudos técnicos prévios; a qualidade da manifestação do setor orçamentário 
acerca da dotação para a contrapartida; a qualidade dos pareces técnicos e/ou jurídicos; o 
respeito à necessária publicidade do edital de licitação; a existência de indicação formal de 
fiscal do contrato; o processo de fiscalização/acompanhamento dos contratos; o processo de 
liquidação e pagamento da despesa e o fluxo de guarda e armazenamento dos documentos 
relacionados às transferências voluntárias, que devem ser mantidos pelo prazo de 10 (dez) 
anos, contados da data em que foi aprovada a prestação de contas (§ 3º, art. 3º da Portaria 



 

 

Interministerial nº 507/2011). 

Por meio de aplicação do QACI, foi possível listar as seguintes fragilidades em específico: 

Quadro 2 – Deficiências quanto à execução dos controles legais. 

Descrição 

Ausência de publicação do aviso do edital da Concorrência nº 001/2010 em jornal de grande circulação, em 
desacordo com o art. 21, inciso III, da Lei nº 8.666/1993. 
Inexistência de estrutura física/mobiliária adequada para a guarda dos 
processos/documentos e prestações de contas das transferências voluntárias, contrariando 
o § 3º, art. 3º da Portaria Interministerial nº 507/2011 
Fiscais de ata/contrato designados sem dispor de tempo suficiente para exercer suas atividades e adequada 
capacitação, em desacordo com o art. 67 da Lei n. 8.666/93. 
Ausência de designação formal de equipe técnica (engenheiros) para auxiliar a CPL ou 
pregoeiro na análise da documentação de habilitação e propostas de preços nas licitações 
para contratação de objetos mais complexos (Obras e Tecnologia da Informação – TI, por 
exemplo). 
Ausência de parecer da assessoria jurídica da administração relativamente à minuta do 
edital da licitação e à minuta do contrato, contrariando o o art. 38, parágrafo único da Lei 
8.666/1993. 

   Fonte: QACI em Transferências Voluntárias 

A ausência de uma efetiva atuação da fiscalização do contrato por parte da prefeitura de 
Nossa Senhora do Livramento/MT, com capacitação adequada e tempo hábil para exercer 
suas atividades, é uma das causas para as falhas decorrentes da obra não concluída 
tempestivamente, com parte dos serviços executados deteriorando-se por falta de uso e de 
conservação adequada e também da execução da obra em desacordo com o cronograma 
físico-financeiro estabelecido no edital e na proposta da empresa. Além disso, ao não 
designar formalmente equipe técnica para auxiliar a comissão permanente de licitação (CPL) 
ou pregoeiro durante os processos licitatórios de contratação de obras, a prefeitura assumiu o 
risco de incorrer nas falhas apontadas pela equipe de fiscalização referentes à ausência de 
detalhamento da composição do BDI nos orçamentos, utilização de mesmo BDI para 
aquisição de materiais e equipamentos e à falta de orçamento detalhado em planilhas que 
expressem a composição de todos os seus custos unitários.  

Os controles positivados pela lei, normativos infralegais, ou, ainda, em jurisprudência 
consolidada do TCU ou dos tribunais superiores foram criados para elevar a segurança de 
que os princípios da administração pública sejam observados na execução das transferências 
voluntárias, aquisições e contratações realizadas pela Administração Pública. Assim sendo, 
sua inobservância e o consequente desvirtuamento caracterizam-se como irregularidades que 
podem ocasionar má prestação dos serviços públicos, além de poder acarretar prejuízos ao 
erário, e ainda, perda/extravio/furto dos processos/documentos relativos às transferências 
voluntárias finalizadas. 

c) Deficiências nos controles gerenciais/acompanhamento das atividades. 

O controle gerencial é uma importante ferramenta que visa a levar a organização a atingir 
seus objetivos institucionais. Um controle gerencial eficaz tem por objetivos: 



 

 

a) produzir informações que possibilitem aos gestores a tomada de decisões, para que a 
organização atinja os seus objetivos; 

b) avaliar o desempenho da organização na execução das suas atividades meio e fim, 
tomando como parâmetros os conceitos de economicidade, eficiência, eficácia e efetividade, 
tendo em vista os seus objetivos; 

c) avaliar o desempenho dos setores administrativos tendo em vista as suas finalidades 
organizacionais; 

d) avaliar a execução das ações planejadas e programadas para o período. 

Dentre as avaliações de um sistema de controle gerencial, neste caso, pode-se destacar 
aquela relacionada ao controle das transferências voluntárias a celebrar e celebradas, bem 
como as já encerradas com a União. As áreas responsáveis pela gestão desses instrumentos 
de repasse devem ter os controles administrativos e operacionais adequados. 

Entre as diretrizes adotadas para avaliação da execução dos controles gerenciais e de 
acompanhamento das atividades, tem-se o acompanhamento contínuo e permanente dos 
planos de trabalho a aprovar, dos valores repassados, da vigência, dos aditamentos 
contratuais, dos valores já pagos, dos saldos existentes e das prestações de contas, no âmbito 
de cada instrumento de repasse, além do controle sobre disponibilidade orçamentária e 
financeira das contratações, controle de empresas penalizadas pelo município e controle das 
etapas do processo licitatório. 

Ressalta-se que a existência de controles gerenciais na atividade de transferências 
voluntárias tem sido destacada como necessária pelo Tribunal de Contas da União, conforme 
se depreende do Acórdão nº 568/2014-Plenário. 

Por meio de QACI empregado em campo, foi possível listar as seguintes fragilidades: 

Quadro 3 – Fragilidades quanto aos controles gerenciais das atividades. 

Descrição 

Falta de controles acerca do acompanhamento das transferências voluntárias quanto aos valores repassados, 
vigência, valores liberados, aditamentos, prazo para prestar contas, etc. 
Inexistência de controle manual ou eletrônico das informações sobre a disponibilidade orçamentária e 
financeira das contratações, incluindo informações atualizadas sobre a situação de cada contratação da 
organização (planejada, licitada, contratada), sobre os valores empenhados, liquidados e pagos, e sobre a 
dotação disponível.	
Ausência de controle manual ou eletrônico das empresas penalizadas com declaração de suspensão, 
inidoneidade ou impedimento pelo município. 
Inexistência de controles acerca das fases do processo licitatório, de modo a identificar o tempo médio gasto 
em cada etapa do processo. 
Ausência de fluxo formalmente definido de todos os atos necessários à elaboração e ao envio das prestações 
de contas das transferências voluntárias. 

   Fonte: QACI em Transferências Voluntárias 

Nesse contexto, a inexistência de controle manual ou eletrônico das informações sobre a 
disponibilidade orçamentária e financeira das contratações, incluindo informações 
atualizadas sobre a situação de cada contratação da organização (planejada, licitada, 



 

 

contratada), sobre os valores empenhados, liquidados e pagos, e sobre a dotação disponível é 
causa da execução de serviços sem respaldo contratual no montante de R$ 477.145,12, 
identificada pela equipe de fiscalização, caracterizando contrato verbal vedado pela Lei nº 
8.666/93. 

d) Ausência de controles preventivos de fraudes e conluios nas contratações 
decorrentes de transferências voluntárias. 

Diversas atividades específicas do controle podem ser eficazes na prevenção de fraudes e 
conluios, tais como a análise circunstanciada dos licitantes, das propostas e das alterações 
contratuais e a verificação das cláusulas contidas nos editais, a fim de evitar direcionamento, 
fracionamento do objeto ou jogo de planilha, assim como consulta para verificar a 
ocorrência de penalidades que impedem as empresas de licitar e contratar, especialmente o 
Cadastro Específico de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, Cadastro Nacional de 
Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa do CNJ e Cadastro de 
Inidôneos do TCU.  

Nesse contexto, a execução dessas rotinas revela-se de extrema importância, tendo em vista 
que a prática de atos visando frustrar os objetivos da licitação é tipificada como crime pela 
Lei nº 8.666/93 (art. 82 e 89). Destaca-se, ainda, que o art. 97 da mesma Lei dispõe que é 
crime admitir à licitação ou celebrar contrato com empresa ou profissional declarado 
inidôneo, ensejando por parte da Administração a adoção de procedimentos com vistas a 
evitar a participação dessas empresas ou profissionais inidôneos no certame. 

Por meio de aplicação do QACI no município de Nossa Senhora do Livramento/MT, foi 
possível listar as seguintes deficiências: 

Quadro 4 – Fragilidades quanto aos controles preventivos de fraudes e conluios. 

Descrição 

Inexistência de rotinas para prevenção de fraudes e conluios, a exemplo de análise dos endereços das 
empresas, quadro societário, data de constituição da empresa, análise das propostas em relação ao formato, 
empresas de servidores do Órgão ou Entidade Pública.	
Ausência de realização de consultas durante o certame e anexadas ao processo para verificar a ocorrência de 
registro de penalidades que impedem as empresas de licitar e contratar, tais como o Cadastro Nacional de 
Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de 
Improbidade Administrativa - CNJ e Lista de Inidôneos do TCU. 

  Fonte: QACI em Transferências Voluntárias 

Por consequência, ao não instituir rotinas para prevenção de fraudes e conluios, a Prefeitura 
Municipal de Nossa Senhora do Livramento/MT assume o risco de ocorrência de fraude à 
licitação ou outras atividades ilícitas com prejuízo ao erário. 

Por oportuno, adita-se que, por ocasião da prolação do Acórdão nº 636/2012-Plenário, o 
Tribunal de Contas da União elencou, como uma das causas significativas para os problemas 
identificados na área de licitação e contratos, a precariedade ou mesmo ausência de medidas 
tendentes a robustecer os controles administrativos internos nos órgãos públicos, que 
terminam por propiciar um ambiente organizacional que oportuniza a ocorrência de práticas 
inadequadas e que resulta em prejuízos financeiros, orientando às Unidades Jurisdicionadas 
que fortaleçam seus controles internos, haja vista a relação inversamente proporcional entre 



 

 

estes e a ocorrência das mais diversas irregularidades. 

e) Inexistência de setor específico com atribuições definidas. 

Para o adequado funcionamento dos controles internos administrativos, é relevante a 
existência de setores específicos na estrutura administrativa das entidades com a correta 
definição de suas atribuições, fato que permite objetividade e especialização quando do 
acompanhamento das atividades e correta separação de responsabilidades pela execução das 
tarefas.  

Por meio do Acórdão TCU nº 568/2014-Plenário, foi recomendado ao Ministério da 
Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão e Controladoria-Geral da União que incluam, 
dentre as condições para celebração de transferências voluntárias - previstas nos arts. 38 ao 
41 da Portaria Interministerial 507, de 24 de novembro de 2011 - a existência de setor 
específico com atribuições definidas para gestão (celebração, execução e prestação de 
contas) dos ajustes celebrados com a União, com lotação, ao menos, de um servidor efetivo. 

Nesse sentido, foi possível constatar as seguintes fragilidades: 

Quadro 5 – Deficiências quanto à existência de setor específico. 

Descrição 

Inexistência de setor específico com atribuições definidas no organograma da prefeitura para gestão das 
transferências voluntárias (cadastro e manutenção de convênios no Siconv, gerenciamento das 
transferências, período de realização da conciliação bancária, movimentação dos recursos, atesto, 
conferências dos documentos da liquidação, etc) e pela realização de estudo acerca da real necessidade do 
município e pesquisar os programas ofertados pelo Governo Federal. Existe apenas uma servidora 
contratada que cuida das atividades relacionadas a convênios, notadamente as prestações de contas dos 
convênios celebrados.	

  Fonte: QACI em Transferências Voluntárias 

É possível citar como prováveis consequências em decorrência da inexistência de setor 
específico a ausência de manutenção das condições de regularidade fiscal e cadastral 
atualizadas do município; propostas de trabalho realizadas em desacordo com a real 
necessidade local, de forma imprecisa e/ou incompleta; execução financeira irregular dos 
recursos transferidos; gestão indevida ou inexistente dos objetos pactuados, dentre outros. 

f) Deficiência quanto às revisões independentes. 

A atividade de revisão independente, controle tipicamente detectivo, consiste em leitura 
crítica de atos ou operações por um terceiro não envolvido na realização destas ações, com 
vistas a assegurar de maneira razoável a conformidade e eficiência na execução desses atos, 
confrontando-os com a legislação aplicável. 

Entre as diretrizes adotadas para avaliação das revisões independentes, têm-se os aspectos 
relacionados ao projeto básico das obras, à movimentação financeira dos recursos e à 
elaboração da prestação de contas, no âmbito de cada instrumento de repasse celebrado com 
a União. 

Mediante aplicação do QACI, foi possível listar as seguintes fragilidades em específico: 



 

 

Quadro 6 – Fragilidades quanto às revisões independentes. 

Descrição 

Inexistência de análise periódica por responsável diverso acerca da regularidade da movimentação dos 
recursos e conciliação bancária das contas específicas dos convênios. 
Falta de manifestação formal de responsável diverso da área de convênios acerca da presença de todos os 
documentos obrigatórios na prestação de contas das transferências voluntárias. 

  Fonte: QACI em Transferências Voluntárias 

Nesse sentido, a ausência de rotinas de revisão independente, a exemplo da falta de 
manifestação formal de responsável diverso da área de convênios acerca da presença de 
todos os documentos obrigatórios na prestação de contas das transferências voluntárias, 
contribuiu para a falha apontada decorrente de atraso na efetivação da contrapartida 
financeira do Convênio nº 034/2009, por parte do Município de Nossa Senhora do 
Livramento/MT. 

Em face do exposto, os achados de auditoria indicam que a atividade de gestão de 
transferências voluntárias no município de Nossa Senhora do Livramento/MT apresenta 
vulnerabilidades e deficiências significativas em seus sistemas de gestão de riscos e 
controles internos. Dessa forma, é imperioso que o gestor municipal adote providências, 
com base no diagnóstico realizado, buscando implementar os controles internos inexistentes 
citados e, consequentemente, aprimorar a gestão da atividade de transferências voluntárias 
em benefício da sociedade.  
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 05/2015, de 22 de setembro de 2015, a Prefeitura Municipal de Nossa 
Senhora do Livramento/MT apresentou a seguinte manifestação: 

“No que concerne a este quesito importa registrar que algumas irregularidades de caráter 
formal de fato ocorrem, sem redundar, no entanto, em desvio de recursos, haja vista que os 
quadros que apontam pagamento sem comprovação ou valores pagos a maior do que o 
contratado nos processos licitatórios foram devidamente justificados. 

No mais, há que se levar em conta que trata-se de uma prefeitura de pequeno porte que não 
tem receitas e nem o município tem atrativos, para selecionar e manter servidores, em 
quantidade, com a experiência e qualificação para desincumbir de toda a burocracia 
necessária aos detalhes do controle e prestação de contas, haja vista que a legislação que 
rege a matéria nos pequenos municípios é a mesma que se aplica aos grandes municípios. 

Dessa forma, o município se compromete a empreender esforços para capacitar 
gradativamente todos os servidores envolvidos nos processos de controle e prestação de 
contas, no sentido de eliminar os erros formais ainda existentes.”  
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 



 

 

Em sua manifestação, o gestor reconhece as fragilidades detectadas nos controles internos 
relativos à gestão de transferências voluntárias e informa que, dentro das limitações do 
município, estão sendo adotadas medidas para melhorá-los.  

Nesse sentido, as falhas apontadas tiveram como objetivo fornecer subsídios para estruturar 
e aprimorar os controles internos concernentes à execução de recursos repassados pelo Poder 
Executivo Federal por meio de convênio, contrato de repasse e outros instrumentos 
congêneres, em busca da melhoria da governança na gestão municipal. 

  
##/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: 201504484 
Município/UF: Nossa Senhora do Livramento/MT 
Órgão: MINISTERIO DA EDUCACAO 
Instrumento de Transferência: Execução Direta  
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PREFEITO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 410.000,00 
 
1. Introdução 

 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 17 a 20 de agosto de 2015 sobre a 
aplicação dos recursos do programa 2030 - Educação Básica / 8744 - Apoio à Alimentação 
Escolar na Educação Básica no município de Nossa Senhora do Livramento/MT. 

A ação fiscalizada destina-se ao repasse suplementar de recursos financeiros para oferta de 
alimentação escolar aos estudantes matriculados em todas as etapas e modalidades da 
educação básica das redes públicas e de entidades qualificadas como filantrópicas ou por 
elas mantidas, com o objetivo de atender às necessidades nutricionais dos estudantes durante 
sua permanência em sala de aula, contribuindo para o crescimento, o desenvolvimento 
biopsicossocial, a aprendizagem e o rendimento escolar dos estudantes. 

Na consecução dos trabalhos foi analisada a aplicação dos recursos financeiros federais 
repassados ao município, no período compreendido entre 01 de janeiro de 2014 e 31 de julho 
de 2015, pelo Ministério da Educação.  

 

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. Inadequações estruturais nas escolas visitadas. 
 
Fato 
 

Com objetivo de verificar a adequação da infraestrutura das cozinhas e locais para 
armazenamento de alimentos existentes nas escolas municipais de Nossa Senhora do 
Livramento/MT, realizou-se a inspeção física em seis unidades escolares: 



 

 

- Centro Municipal de Educação Infantil Nilce Gomes de Miranda (zona rural); 

- Escola Municipal Benedito Pereira Leite (zona rural); 

- Escola Municipal Betina Tavares (zona rural); 

- Escola Municipal Eliete Pedrosa da Costa (zona rural); 

- Escola Municipal Luís Mandes da Silva (zona rural); e 

- Escola Municipal Professora Délia Galdina Duarte (zona urbana). 

Trata-se de cinco unidades escolares rurais e uma urbana, as quais foram selecionadas por 
meio de amostra e visitadas no período de 18 a 20 de agosto de 2015. Algumas 
inadequações foram constatadas nas infraestruturas atuais, conforme segue. 

a) CMEI Nilce Gomes de Miranda. 

Localizado na comunidade rural Ribeirão dos Cocais, o centro de educação infantil possui 
uma cozinha ampla com revestimento no piso e paredes e armários para o armazenamento 
dos alimentos. Contudo, não foi possível avaliar alguns aspectos referentes ao preparo dos 
alimentos, pois no dia da visita, 20 de agosto de 2015, período vespertino, não houve 
atividades escolares. 

b) EM Benedito Pereira Leite. 

Localizada na comunidade rural Rio dos Peixes, a escola possui uma cozinha ampla com 
revestimento no piso e paredes, e local para o armazenamento dos alimentos em prateleiras.  

c) EM Betina Tavares. 

Localizada na comunidade rural Figueiral, a escola atende o maior número de alunos na 
zona rural, são mais de duzentos alunos nos dois períodos, matutino e vespertino. Contudo, 
possui apenas uma pessoa para o preparo e fornecimento dos alimentos em cada turno. 
Assim, com frequência, outras pessoas precisam ajudar nas atividades da cozinha. 

A escola possui uma cozinha com espaço razoável, revestimento no piso e paredes e local 
para o armazenamento dos alimentos em prateleiras.  

d) EM Eliete Pedrosa da Costa. 

Localizada na comunidade rural Pedro, a escola atende aproximadamente cem alunos da 
rede municipal de ensino. Contudo, não dispõe de espaço físico adequado para o 
armazenamento e preparo dos alimentos.  

A cozinha da escola é muito pequena, o piso não possui revestimento e a ventilação é 
inadequada, o que torna a temperatura muito elevada. Não há armários suficientes para a 
guarda dos utensílios de cozinha, que ficam sobre a bancada ocupando um espaço já 
reduzido para a manipulação dos alimentos. 



 

 

 

Fotos 01 e 02 - Cozinha com espaço reduzido e ventilação inadequada, Nossa Senhora do 
Livramento/MT, 18 de agosto de 2015.

 

O armazenamento dos alimentos acontece de forma improvisada debaixo da bancada na 
cozinha e sobre algumas mesas no fundo de uma sala de aula. Em razão da falta de espaço, o 
freezer (refrigerador) está provisoriamente na sala da secretaria da escola. 

 

Foto 03 - Freezer (Refrigerador) 
temporariamente na sala da secretaria, Nossa 
Senhora do Livramento/MT, 18 de agosto de 
2015. 

Foto 04 - Alimentos armazenados embaixo da 
bancada, próximos ao encanamento de água da 
pia, Nossa Senhora do Livramento/MT, 18 de 
agosto de 2015. 

 

Foto 05 - Alimentos dispostos sobre mesas no fundo de uma sala de aula, Nossa Senhora do 
Livramento/MT, 18 de agosto de 2015. 

e) EM Luís Mandes da Silva. 



 

 

Localizada na comunidade rural Estrela Oriente, a escola possui uma cozinha ampla, mas 
sem revestimento no piso e com muita incidência solar, o que contribui para a elevação da 
temperatura no local.  

Fotos 06 e 07 - Cozinha sem revestimento no piso e com muita incidência solar, Nossa Senhora do 
Livramento/MT, 18 de agosto de 2015. 

f) EM Professora Délia Galdina Duarte. 

Única escola municipal localizada na zona urbana do município, a escola atende o maior 
número de alunos da rede municipal de ensino, são mais de 250 alunos. Contudo, possui 
apenas uma pessoa para o preparo dos alimentos em cada turno, matutino e vespertino. 
Assim, com frequência, outras pessoas precisam ajudar nas atividades da cozinha. 

A escola dispõe de um espaço físico incompatível com o número de alunos atendidos. A 
cozinha é muito pequena e a ventilação é inadequada, o que torna a temperatura elevada no 
local. 

Foto 08 - Cozinha pequena com pouca ventilação, Nossa Senhora do Livramento/MT, 19 de agosto de 
2015. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 05/2015, de 22 de setembro de 2015, a Prefeitura Municipal de Nossa 
Senhora do Livramento/MT apresentou a seguinte manifestação: 

“Salientamos que foram visitadas na maioria escolas que ainda não passaram por reformas 
nesta gestão, mas ainda assim, tais escolas possuem razoável estrutura, ainda mais se 



 

 

levarmos em conta as peculiaridades do município, que possui parcos recursos para atender 
escolas distribuídas por uma extensa zona rural. 

No geral as inadequações foram relacionadas com as dimensões da cozinha de uma ou outra 
escola, a inexistência de refeitório e a deficiência de mobiliário para refeições suficiente para 
atender todos os alunos, situações que podem e serão corrigidas em um prazo razoável.”  

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

As informações consolidadas nesse item do relatório tratam de ajustes necessários na 
infraestrutura atual das unidades escolares visitadas no Município de Nossa Senhora do 
Livramento/MT.  

Não se propõe debater nem a gravidade das inadequações e nem a urgência de suas 
respectivas soluções. Objetiva-se informar as inconformidades encontradas aos executores 
do Pnae para que se promova a adoção das providências necessárias. 

A manifestação do gestor municipal não apresenta informações ou medidas que possam 
elidir o fato apontado, tampouco propõe ações que providenciem os ajustes que a situação 
requer. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Verificar na emissão do parecer técnico referente à análise da prestação de 
contas do Pnae se o fato apontado foi corrigido. 
 
 
2.1.2. Inexistência de profissional nutricionista vinculado à Entidade Executora para o 
exercício das ações do Pnae. 
 
Fato 
 

Por meio de pesquisa realizada, em 13 de agosto de 2015, no Sistema de Cadastro de 
Nutricionistas do Pnae (SiNutri), disponível no site do FNDE 
(www.fnde.gov.br/sinutrinet/inicio), verificou-se que o Município de Nossa Senhora do 
Livramento/MT possui uma nutricionista cadastrada como responsável técnica do Pnae 
(CPF ***.611.191-**). Contudo, durante os trabalhos realizados no município, no período 
de 17 a 20 de agosto de 2015, obteve-se a informação de que a nutricionista cadastrada no 
SiNutri não possui mais vínculo com a Prefeitura Municipal.  

No exercício de 2015, a Prefeitura Municipal firmou um contrato de prestação de serviço 
com a nutricionista CPF ***.201.201-**, para a elaboração dos cardápios escolares 
(Contrato nº 013/2015, de 06 de março de 2015, com vigência de trinta dias). 

Assim, constatou-se a inexistência de profissional nutricionista vinculado à Prefeitura 
Municipal de Nossa Senhora do Livramento/MT para o exercício da coordenação das ações 
de alimentação escolar e responsabilidade técnica do Pnae, em desacordo com o § 3º do 



 

 

artigo 12 da Resolução do FNDE nº 26/2013, que assim dispõe: “o nutricionista que atua no 
Programa deverá ser obrigatoriamente vinculado à Entidade Executora e estar cadastrado 
no FNDE (...)”. 

Destaca-se que a Resolução do FNDE nº 26/2013 define as atribuições para o nutricionista 
Responsável Técnico (RT) pelo Pnae, as quais abrangem várias atividades da alimentação 
escolar (planejamentos, execuções e acompanhamentos), não se limitando apenas à 
elaboração de cardápios. 

Ressalta-se, também, que o Tribunal de Contas da União tem considerado indevida a 
inexistência de profissional nutricionista habilitado para a assunção da responsabilidade 
técnica pela execução e coordenação das ações do Pnae, por descumprimento ao artigo 11 da 
Lei nº 11.947/2009 e artigo 12 da Resolução do FNDE nº 26/2013.  

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 05/2015, de 22 de setembro de 2015, a Prefeitura Municipal de Nossa 
Senhora do Livramento/MT apresentou a seguinte manifestação: 

“A municipalidade possuía uma servidora de carreira com formação de nutricionista que era 
a responsável pela alimentação escolar, porém tal servidora pediu exoneração, de sorte que 
de forma emergencial contratamos uma nutricionista para elaboração dos cardápios e 
agudávamos a oportunidade de realizar concurso para tal cargo, porém em função dos custos 
fixos que envolvem um concurso público estivemos esperando a oportunidade de realização 
e um concurso mais amplo, de sorte que ainda neste exercício será realizado um concurso 
para provimento de vários cargos e um deles será para nutricionista.”     
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Conforme o artigo 12 da Resolução do FNDE nº 26/2013, a coordenação das ações de 
alimentação escolar, sob a responsabilidade dos Municípios, deverá ser realizada por 
nutricionista habilitado, o qual assumirá a responsabilidade técnica do Pnae. 

Nesse sentido, as atribuições do nutricionista Responsável Técnico (RT) ultrapassam a tarefa 
de elaboração de cardápios escolares para o ano letivo. É necessário o acompanhamento 
desse profissional em várias atividades envolvidas na execução do Programa. 

Assim, a adoção de providência proposta na manifestação do gestor municipal trata de ação 
com implementação futura e não soluciona o fato apontado de imediato.  

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Verificar na emissão do parecer técnico referente à análise da prestação de 
contas do Pnae se o fato apontado foi corrigido. 
 
 
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. Conselho Municipal de Alimentação Escolar constituído formalmente e atuante. 
 
Fato 
 

A Resolução do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) nº 26, de 17 de 
junho de 2013, dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação 
básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Pnae, estabelecendo 
normas para a execução do Programa, como o Capítulo VII, que trata do Conselho de 
Alimentação Escolar – CAE.  

Nesse sentido, cabe informar que o Município de Nossa Senhora do Livramento/MT possui 
um Conselho Municipal de Alimentação Escolar (CMAE) constituído formalmente pelo 
Decreto nº 072/2013 e composto por representantes dos seguimentos definidos na Resolução 
do FNDE. 

O CMAE possui Regimento Interno e Plano de Ação para o exercício de 2015. Por meio de 
análise dos livros de atas de 2014 e 2015, verificou-se que o referido conselho realiza 
reuniões periódicas e visitas às escolas, acompanhando as atividades de execução do Pnae. 

  
##/Fato## 

2.2.2. Falta de capacitação dos membros do Conselho Municipal de Alimentação 
Escolar. 
 
Fato 
 

O Conselho Municipal de Alimentação Escolar (CMAE) do Município de Nossa Senhora do 
Livramento/MT foi constituído formalmente pelo Decreto nº 072/2013 com período de 
mandato de 05 de novembro de 2013 a 05 de novembro de 2017. 

Por meio de entrevista, em 17 de agosto de 2015, com o presidente do CMAE (CPF ***. 
.876.901-**), obteve-se a informação de que os membros do referido conselho não 
receberam capacitação para desempenhar as suas atribuições normativas, estando, portanto, 
em desacordo com o que dispõe o artigo 60 da Resolução do FNDE nº 26/2013: “A equipe 
técnica do PNAE desenvolverá material e apoiará a promoção de cursos de capacitação 
e/ou formação visando a melhor operacionalização do Programa e atuação do CAE”.     
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 



 

 

Por meio do Ofício nº 05/2015, de 22 de setembro de 2015, a Prefeitura Municipal de Nossa 
Senhora do Livramento/MT apresentou a seguinte manifestação: 

“Em resposta ao apontamento informamos que a Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura e Esporte já entrou em contato com a Equipe Técnica do PNAE, para buscar 
material de apoio a fim de proporcionar capacitação aos conselheiros, bem como 
disponibilizará ao CMAE manuais e cartilhas onde os conselheiros terão acesso a 
legislação e normas do seu funcionamento para sua melhor atuação. 

Salientamos que muito embora tenha sido constatada deficiência na formação dos 
conselheiros o conselho é atuante e vem cumprindo seu papel.”  

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Por meio de análise dos livros de atas de 2014 e 2015, do plano de ação de 2015, dos 
relatórios das visitas realizadas em 2014 e das informações obtidas nas visitas realizadas em 
seis unidades escolares municipais, no período de 18 a 20 de agosto de 2015, ficou 
evidenciada a atuação do Conselho Municipal de Alimentação Escolar (CMAE) do 
Município de Nossa Senhora do Livramento/MT. 

O CMAE, contudo, é composto por representantes de vários seguimentos da sociedade, e, 
portanto, faz-se necessária a capacitação e/ou formação de seus membros visando informar 
sobre as atividades envolvidas na execução do Pnae.  

A adoção de providências proposta na manifestação do gestor municipal trata-se de ação 
com implementação futura, não elidindo o fato apontado de imediato.  

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.3. Não utilização de 30% dos recursos do Pnae para a compra de gêneros 
alimentícios da agricultura familiar. 
 
Fato 
 

Conforme o artigo 24 da Resolução do FNDE nº 26/2013, do total dos recursos financeiros 
repassados pelo FNDE, no âmbito do Pnae, no mínimo 30% deverá ser utilizado na 
aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor 
Familiar Rural ou suas organizações. 

No município de Nossa Senhora do Livramento/MT, entretanto, essa regra não está sendo 
cumprida, visto que as aquisições de gêneros alimentícios para a merenda escolar procedente 
da agricultura familiar não atingiram esse percentual.  

Destaca-se que o Tribunal de Contas da União tem determinado às Unidades Jurisdicionadas 
que “empreendam esforços no sentido de adquirir gêneros alimentícios custeados com 
recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) diretamente da 
agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, priorizando 
os assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e 



 

 

comunidades quilombolas, no mínimo de 30%, conforme art. 14 da Lei n. 11.947, de 2009, 
adotando as medidas de incentivo à organização e legalização desses agricultores” 
(Acórdão 11907/2011-2ª Câmara). 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 05/2015, de 22 de setembro de 2015, a Prefeitura Municipal de Nossa 
Senhora do Livramento/MT apresentou a seguinte manifestação: 

“Cabe ressaltar que o Município de Nossa Senhora do Livramento possui uma extensa área 
rural com mais de 5000 Km², com densidade demográfica comparável com as regiões 
amazônicas com cerca de 2 habitantes por Km² e cuja atividade econômica preponderante é 
a pecuária de corte explorada de forma extensiva, ou seja, utilizando-se grandes áreas para 
pastagens.  

De outra parte, o Município não possui cinturão verde e a produção da agricultura familiar é 
pequena e errática, isso sem contar que a maioria desses produtores não possuem 
documentação necessária para participar das chamadas públicas e nem uma produção 
suficiente que possa garantir o fornecimento durante todo o ano. 

Por esses motivos as chamadas públicas não conseguem atender a toda demanda, o que nos 
impede de atingir o percentual de 30%. 

Por outro lado, esta Administração Pública tem desenvolvido ações para fomentar a 
produção e comercialização de gêneros provenientes da Agricultura Familiar, para tanto 
sancionamos a Lei Municipal 787/2015 que institui o serviço de Inspeção Sanitária - SIM, 
que dentro do âmbito municipal certifica a sanidade dos produtos autorizando a sua 
comercialização, situação essa que facilitará a atividade dos pequenos produtores.”  

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A utilização de 30%, no mínimo, dos recursos do Pnae na aquisição de gêneros alimentícios 
diretamente da Agricultura Familiar, proposta na Resolução do FNDE nº 26/2013, visa 
provocar o fomento dessa atividade na região e não tem o propósito de criar ônus para o 
gestor local.  

Para tanto, a referida Resolução define, no § 2º do artigo 24, as circunstâncias em que esse 
percentual de 30% poderá ser dispensado pelo FNDE. Cabe destacar que as ocorrências 
dessas circunstâncias não foram comprovadas pelo gestor municipal. 

Mais que uma mera formalidade, o não atingimento do percentual proposto causa relevantes 
prejuízos sociais à comunidade rural do Município, a qual se vê impedida de ter acesso a 
esse mercado e de desenvolver sua atividade agrícola de maneira sustentável. Então, a 
referida Resolução serve de instrumento para a execução de políticas públicas de cunho 
notadamente econômico-social. 



 

 

Assim, a adoção de providência apresentada na manifestação do gestor municipal trata de 
ação com resultado futuro que pode contribuir para a adequação da situação apontada ou 
demandar ações complementares. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.4. Aquisição de gêneros alimentícios com recursos do Pnae por meio de pregão 
presencial, sem a devida justificativa para não utilização do pregão eletrônico. 
 
Fato 
 

O pregão, instituído pela Lei nº 10.520/2002, impôs importantes alterações na sistemática da 
licitação. Apesar das grandes vantagens comparativas, em especial à celeridade processual, a 
aplicação do pregão era, à época da sua criação, facultativa. Entretanto, a partir de 1º de 
julho de 2005, quando entrou em vigência o Decreto nº 5.450/2005, essa modalidade 
licitatória tornou-se obrigatória, preferencialmente na forma eletrônica, para todas as 
compras e contratações de bens e serviços comuns do Governo Federal. 

Com efeito, a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento/MT realizou os 
Pregões Presenciais nºs 25/2014 e 24/2015 para a aquisição de produtos para a alimentação 
escolar, sendo utilizados, portanto, recursos federais do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar – Pnae – e complementados com recursos próprios do município. Portanto, por se 
tratar de aquisição de bens comuns, deveria ter sido utilizado o pregão eletrônico. 

O Tribunal de Contas da União (TCU) consolidou o entendimento de que nas licitações 
realizadas no âmbito da União, para aquisição de bens e serviços comuns, é obrigatório o 
emprego da modalidade pregão eletrônico, que só poderá ser preterida quando comprovada e 
justificadamente for inviável. 

No Acórdão TCU nº 2368/2013-Plenário, o Ministro Relator entendeu que os recursos do 
Pnae são transferências que não possuem natureza obrigatória, pois a Lei nº 11.947/2009 
(que rege o Programa) fixa exigências mínimas para a realização dos repasses, os quais 
podem ser suspensos em caso de não cumprimento. Assim sendo, a natureza dos recursos 
repassados pela União por conta do Pnae permanece sendo federal e não se torna receita 
própria do ente beneficiário. Logo, a aplicação desses recursos devem seguir as regras gerais 
estabelecidas pela União. 

“(...) 24. A meu ver, o PNAE é um exemplo de que nem toda transferência 
prevista em lei possui natureza obrigatória. Prova disso é que a Lei 
11.947/2009 (que rege o programa) fixa exigências mínimas típicas da 
essência de uma transferência voluntária, sendo que a realização dos 
repasses pode ser suspensa se Estados, Distrito Federal e Municípios não as 
cumprirem.  

25. Assim sendo, creio que os aportes federais de recursos para educação, 
por meio do PNAE, consistem em transferências voluntárias, uma vez que 
são recursos transferidos a título de cooperação e mediante o atendimento de 
diversos requisitos impostos pelo ente concedente. (...) 



 

 

29. Ultrapassada essa primeira questão, creio não haver dúvidas de que a 
natureza dos recursos repassados pela União por conta do PNAE 
permanece sendo federal, e não se torna receita própria do ente beneficiário. 

30. Logo, entendo que a aplicação de recursos do PNAE deve seguir as 
regras gerais estabelecidas pela União, cabendo aos Estados e Municípios 
apenas ditar normas específicas.” (original sem grifo). 

Assim, a utilização de outra modalidade licitatória que não o pregão eletrônico para a 
aquisição de bens ou serviços comuns, sem a devida justificativa de sua inviabilidade, é 
irregular, por confrontar as disposições legais vigentes e a jurisprudência consolidada do 
TCU.  

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 05/2015, de 22 de setembro de 2015, a Prefeitura Municipal de Nossa 
Senhora do Livramento/MT apresentou a seguinte manifestação: 
 
“De início salientamos o fato de que os prepostos desta Administração Pública Municipal 
não tinham conhecimento do entendimento do TCU de que em função da possibilidade de 
retenção dos repasses em casos específicos, os recursos do PNAE são considerados como 
sendo transferências voluntárias, portanto afetas ao regramento federal, que no caso em 
função do Decreto n. 5.450/2005 restou estabelecido que, no âmbito da União, haveria a 
obrigatoriedade de utilização da modalidade Pregão Eletrônico para aquisição de bem 
comuns. 

Cabe ressaltar a absoluta carência de informações para as Administrações Públicas 
Municipais, sobretudo as do interior, acerca desse e de outros regramentos que devem ser 
seguidos quando na utilização de tais recursos, situação que nos torna reféns das decisões 
tomadas em Brasília e que só chegam ao nosso conhecimento como apontamento de 
irregularidades. 

Ademais, como o próprio decreto estabelece a obrigação de adoção do Pregão Eletrônico 
está voltada para as aquisições ocorridas no âmbito da União, e no presente caso as 
aquisições se deram no âmbito municipal, além disso, houve aporte de recursos municipais 
em uma proporção considerável mesmo porque os recursos do PNAE possuem caráter 
complementar, sendo no caso razoável que adotássemos a modalidade licitatória que mais se 
adequasse à nossa situação. 

Insta salientar que de resto a adoção da modalidade pregão presencial não trouxe qualquer 
prejuízo às aquisições e, além disso, em face das nossas peculiaridades, tratando-se de um 
município do interior com várias escolas espalhadas por uma extensa zona rural a 
proximidade do fornecedor é vantajosa, sobretudo para atender eventualidades com maior 
presteza. 

Outro ponto importante é que a maioria dos produtos são perecíveis e devem ter uma 
frequência de entregas parciais, ante a impossibilidade de armazenamento, situação que 
torna inviável a participação de empresas muito distantes.”     
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 



 

 

 

Conforme informação contida nesse item do relatório, é pacífico na jurisprudência do TCU o 
entendimento de que os recursos do Pnae transferidos aos Municípios não possuem natureza 
obrigatória. Então, a natureza desses recursos permanece sendo federal e, portanto, devem 
seguir as regras gerais estabelecidas pela União. 

Assim sendo, a modalidade de licitação a ser utilizada é o pregão eletrônico, que só poderá 
ser preterido quando comprovada e justificadamente inviável. Nesse sentido, nos Processos 
nºs 786/2014 e 1104/2015, referentes aos Pregões Presenciais nºs 25/2014 e 24/2015, 
respectivamente, não foram encontradas justificativas e/ou comprovações quanto à 
inviabilidade de utilização da forma eletrônica do pregão. 

Importa ressaltar que os dos dois pregões citados, mesmo sendo realizados na forma 
presencial, não contribuíram para o fomento das empresas do Município de Nossa Senhora 
do Livramento/MT, visto que não houve a participação do comércio local nas referidas 
licitações. 

Assim, a utilização do pregão eletrônico poderia contribuir para a celeridade dos processos 
licitatórios.  

Ademais, é importante citar entendimento do TCU cristalizado na Súmula nº 222, a seguir 
apresentado: “as Decisões do Tribunal de Contas da União, relativas à aplicação de 
normas gerais de licitação, sobre as quais cabe privativamente à União legislar, devem ser 
acatadas pelos administradores dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios”.  

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.5. Controles de distribuição de produtos da alimentação escolar às unidades 
municipais de educação deficientes.  
 
Fato 
 

Com o objetivo de verificar os procedimentos adotados na distribuição dos alimentos e seus 
respectivos pagamentos no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), 
solicitou-se a disponibilização dos documentos de pagamentos realizados com recursos do 
programa no período de 01 de janeiro de 2014 a 31 de julho de 2015, assim como os 
documentos (mapas, guias) da distribuição dos alimentos nas unidades escolares municipais 
de Nossa Senhora do Livramento/MT no mesmo período. 

Nas listas de entregas de alimentos às escolas nos meses de maio e junho de 2015 
disponibilizadas para análise, verificaram-se anotações recorrentes informando a ausência de 
produtos ou a entrega de alimentos estragados. Contudo, não foi possível constatar se a 
conferência realizada pelas escolas foi considerada para abater o quantitativo de produtos 
não recebidos das notas fiscais efetivamente pagas. 

Cabe esclarecer que não foram apresentadas informações ou documentos referentes à 
consolidação dos dados das escolas após a entrega dos alimentos. Ademais, nos meses 
usados como referência (maio e junho de 2015), as listas de entregas de alimentos nas 



 

 

escolas não foram disponibilizadas para análise em sua totalidade, o que prejudicou a 
realização do comparativo das referidas listas com as notas fiscais do mesmo período.  

O inciso III do § 1º do artigo 8º da Resolução FNDE nº 26/2013 define que a entidade 
executora do Pnae assegure a estrutura necessária para “III - o controle de estoque e 
armazenamento dos gêneros alimentícios;”. Nesse sentido, destaca-se que a adequada 
gestão de estoques é condição essencial para assegurar a correta programação de compras, o 
recebimento de todos os produtos efetivamente pagos e que não haja desvios de produtos. 

Assim, observa-se que os procedimentos envolvidos na distribuição de alimentos adquiridos 
com recursos do Pnae não garantem a fidedignidade dos dados.  

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 05/2015, de 22 de setembro de 2015, a Prefeitura Municipal de Nossa 
Senhora do Livramento/MT apresentou a seguinte manifestação: 

“Em face da indicação resolvemos aprimorar os procedimentos para controle de distribuição 
de produtos da alimentação escolar nas unidades escolares que serão melhoradas 
imediatamente, pois, já nas próximas entregas da merenda escolar será elaborado um novo 
instrumento de anotações no qual constará o quantitativo de produtos recebidos, bem como a 
eventual ausência de determinados produtos. Também se definirá outro instrumento para 
entrada e saída dos gêneros alimentícios, com a garantia da assinatura do responsável da 
escola.”   

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A adoção de providências proposta na manifestação do gestor municipal trata-se de ação 
com implementação futura, não elidindo o fato apontado de imediato.     
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.6. Fragilidades nos controles internos relativos à execução do Programa Nacional 
de Alimentação Escolar. 
 
Fato 
 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), popularmente conhecido como 
merenda escolar, é gerenciado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE) e visa à transferência, em caráter suplementar, de recursos financeiros aos estados, 
ao Distrito Federal e aos municípios destinados a suprir, parcialmente, as necessidades 
nutricionais dos alunos de toda a educação básica.  

Nesse contexto, este trabalho teve como objetivo avaliar os controles internos na atividade 
do Pnae, bem como fornecer subsídios para estruturá-los e/ou aprimorá-los, em busca da 
melhoria da governança na gestão municipal. 

Cada uma das constatações identificadas por meio da aplicação do Questionário de 
Avaliação de Controles Internos (QACI) será analisada especificamente na sequência, 



 

 

considerando as fragilidades encontradas, as causas e suas consequências. 

a) Deficiências na formalização dos procedimentos (manuais e/ou rotinas). 

Dentre os controles preventivos inerentes às atividades de controle, destaca-se a 
formalização de procedimentos, uma vez que todas as atividades importantes devem ser 
documentadas de forma completa e precisa, a fim de que seja fácil rastrear as informações 
desde o momento de autorização até a conclusão. 

Os municípios devem, assim, elaborar normas e manuais com a descrição detalhada dos 
procedimentos, de forma a orientar seus servidores e empregados e uniformizar os 
procedimentos adotados na atividade de alimentação escolar, evitando falhas na execução e 
prejuízos com retrabalho. 

Por meio do Questionário de Avaliação de Controles Internos – QACI aplicado no 
município de Nossa Senhora do Livramento/MT, foi possível listar as seguintes fragilidades: 

Quadro 1 – Deficiência quanto à formalização dos procedimentos. 

Descrição 

Não utilização de editais-padrão em suas licitações, inclusive na aquisição de gêneros alimentícios (art. 115 
da Lei nº 8.666/93). 

Ausência de normativo estabelecendo atribuições para movimentação de recursos, atesto, conferência dos 
documentos de liquidação por servidores distintos, assim como o período de realização da conciliação 
bancária das contas do Pnae por parte do responsável. 

Ausência de rotina formalizada definindo critérios para realização de pesquisa de preços dos gêneros 
alimentícios prévia a realização das licitações, dispensas e inexigibilidade. 

Inexistência de lista de verificação para garantir a adequada formalização das atas e dos contratos celebrados 
e suas alterações. 

 Fonte: QACI Pnae 

A inexistência de normas ou manuais detalhando os procedimentos a serem observados nas 
atividades do Pnae pode levar à execução errônea das atividades e retrabalhos e resultar em 
danos financeiros ou prática de atos ilegais advindos de falhas nos procedimentos licitatórios 
para aquisição de gêneros alimentícios, a exemplo da não utilização do pregão eletrônico 
para aquisições de bens comuns constatada no trabalho de fiscalização (Pregão Presencial nº 
25/2014 e 24/2015); além do risco de aquisição de gêneros alimentícios com preços acima 
do praticado no mercado, em razão da falta de definição de rotinas formalizadas para 
realização de pesquisas de preços, entre outras.  

b) Deficiências na execução dos controles legais. 

Os controles legais são instrumentos de controle preventivo, que, devido à sua importância 
na prevenção de erros e falhas e desvios, foram inseridos na legislação. Trata-se de um 
conjunto de regras, descrito na lei ou em normativos infralegais, ou, ainda, em 
jurisprudência consolidada do TCU ou dos tribunais superiores. Estas regras são essenciais 
para o controle, sendo obrigatórias para toda a administração pública. A sua inobservância 
configura irregularidade, demandando correção imediata por parte da entidade. 



 

 

Após análise das respostas encaminhadas pelo município e do funcionamento do Pnae no 
município, foram constatadas as seguintes deficiências na execução dos controles legais:  

Quadro 2 – Deficiências quanto à execução dos controles legais. 

Descrição 

Inexistência de profissional nutricionista vinculado à Entidade Executora no município fiscalizado para o 
exercício das ações do Pnae, contrariando o § 3º do artigo 12 da Resolução do FNDE nº 26/2013. 
Não utilização de 30% dos recursos para a compra de gêneros alimentícios da agricultura familiar, em 
desacordo com o art. 24 da Resolução FNDE nº 26/2013. 
Aquisição de gêneros alimentícios com recursos do Pnae por meio de Pregão Presencial nº 25/2014 e 
24/2015, sem a devida justificativa para não utilização do pregão eletrônico, em desacordo com o Acórdão 
TCU nº 2368/2013 – Plenário. 
Inexistência de estrutura física/mobiliária adequada para a guarda dos processos/documentos e prestações de 
contas dos recursos do Pnae, contrariando o §2 do art. 8º da Lei nº 11.947/2009. 
Ausência de notificação da liberação de recursos federais, em inobservância ao art. 2º da Lei nº 9.452, de 20 
de março de 1997. 
Condições de armazenamento das escolas e preparo dos alimentos na cozinha em desacordo com normas 
técnicas e operacionais adequadas. 
Ausência de designação formal de equipe técnica para auxiliar a CPL/pregoeiro na análise da documentação 
de habilitação e propostas de preços nas licitações para aquisição de gêneros alimentícios. 

Fonte: QACI Pnae 

Os controles positivados pela lei, normativos infralegais, ou, ainda, em jurisprudência 
consolidada do TCU ou dos tribunais superiores, foram criados para elevar a segurança de 
que os princípios da administração pública sejam observados na execução das atividades do 
Pnae, incluindo suas aquisições e contratações.  

Assim sendo, a inobservância e o consequente desvirtuamento dos controles legais 
apontados neste relatório de fiscalização caracterizam-se como irregularidades que podem 
ocasionar a má prestação dos serviços públicos, especialmente em razão da ausência de 
nutricionista contratada para o desempenho das atividades de planejamento, execução e 
acompanhamento do programa, além da elaboração de cardápios; prejuízos sociais à 
comunidade devido a não aquisição do percentual mínimo de produtos da agricultura 
familiar, a qual se vê impedida de ter acesso a esse mercado e de desenvolver sua atividade 
agrícola de maneira sustentável; possibilidade de prejuízos ao erário decorrente da perda ou 
desvio de gêneros alimentícios em função das condições inadequadas de armazenamento e 
preparo das refeições apontadas pela equipe de fiscalização da CGU neste relatório. 

c) Deficiências nos controles gerenciais/acompanhamento das atividades. 

O controle gerencial é uma importante ferramenta que visa levar a organização a atingir seus 
objetivos institucionais. Um controle gerencial eficaz tem por objetivos: 

a) produzir informações que possibilitem aos gestores a tomada de decisões, para que a 
organização atinja os seus objetivos; 

b) avaliar o desempenho da organização na execução das suas atividades meio e fim, 
tomando como parâmetros os conceitos de economicidade, eficiência, eficácia e efetividade, 
tendo em vista os seus objetivos; 



 

 

c) avaliar o desempenho dos setores administrativos tendo em vista as suas finalidades 
organizacionais; 

d) avaliar a execução das ações planejadas e programadas para o período. 

Após análise das respostas encaminhadas pelo município, foram constatadas as seguintes 
deficiências na execução dos controles gerenciais: 

Quadro 3 – Fragilidades quanto aos controles gerenciais das atividades. 

Descrição 

Controles deficientes de distribuição de produtos da alimentação escolar às unidades municipais de 
educação.  
Falta de gerenciamento centralizado das quantidades das atas de registro de preços de gêneros alimentícios. 
A prefeitura não dispõe de uma planilha ou sistema que gerencie de forma centralizada a quantidade 
efetivamente utilizada e o saldo da ata disponível.  
Inexistência de controles acerca das fases do processo licitatório, de modo a identificar o tempo médio gasto 
em cada etapa do processo e iniciar o processo de aquisição tempestivamente. 
Ausência de controle manual ou eletrônico das empresas penalizadas com declaração de suspensão, 
inidoneidade ou impedimento pelo município. 

  Fonte: QACI Pnae 

Por consequência, a inexistência desses controles pode resultar em falta de gêneros 
alimentícios para o preparo e o fornecimento da merenda escolar. Somente com um controle 
gerencial eficaz poderá a Prefeitura de Nossa Senhora do Livramento/MT se organizar de 
forma a estabelecer um cronograma adequado de compras, completando os processos 
licitatórios tempestivamente, sem interrupções no fornecimento de gêneros alimentícios nem 
atropelos de última hora. 

d) Deficiências/ausência de controles preventivos de fraudes e conluios. 

Diversas atividades específicas do controle podem ser eficazes na prevenção de fraudes e 
abusos, tais como a análise circunstanciada dos licitantes, das propostas e das alterações 
contratuais e a verificação das cláusulas contidas nos editais, a fim de evitar direcionamento, 
fracionamento do objeto ou jogo de planilha, assim como consulta para verificar a 
ocorrência de penalidades que impedem as empresas de licitar e contratar, especialmente o 
Cadastro Específico de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, Cadastro Nacional de 
Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa do CNJ e Cadastro de 
Inidôneos do TCU.  

Nesse contexto, a execução dessas rotinas revela-se de extrema importância, tendo em vista 
que a prática de atos visando a frustrar os objetivos da licitação é tipificada como crime pela 
Lei nº 8.666/93 (art. 82 e 89). Destaca-se, ainda, que o art. 97 da mesma Lei dispõe que é 
crime admitir à licitação ou celebrar contrato com empresa ou profissional declarado 
inidôneo, ensejando por parte da Administração a adoção de procedimentos com vistas a 
evitar a participação dessas empresas ou profissionais inidôneos no certame. 

Por meio QACI aplicado no município de Nossa Senhora do Livramento/MT, foi possível 
listar as seguintes fragilidades: 



 

 

Quadro 4 – Fragilidades quanto aos controles preventivos de fraudes e conluios. 

Descrição 

Ausência de realização de consultas durante o certame e anexadas ao processo para verificar a ocorrência 
de registro de penalidades que impedem as empresas de licitar e contratar, tais como o Cadastro Nacional 
de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de 
Improbidade Administrativa - CNJ e Lista de Inidôneos do TCU. 
Inexistência de rotinas para prevenção de fraudes e conluios, a exemplo de análise dos endereços das 
empresas, quadro societário, data de constituição da empresa, análise das propostas em relação ao formato, 
empresas de servidores do Órgão ou Entidade Pública. 

   Fonte: QACI Pnae 

Por consequência, a falta de uma análise dos documentos de habilitação e propostas de 
preços das licitantes, das alterações contratuais e dos cadastros de registro de penalidades 
pode levar à ocorrência de contratação de empresas inidôneas ou impedidas; obtenção de 
objeto que não atende plenamente às características desejadas; não obtenção da proposta 
mais vantajosa; sobrepreço/superfaturamento; conluio de licitantes; fraude à licitação ou 
outras atividades ilícitas com prejuízo ao erário. 

Por oportuno, adita-se que, por ocasião da prolação do Acórdão nº 636/2012-Plenário, o 
Tribunal de Contas da União elencou, como uma das causas significativas para os problemas 
identificados na área de licitação e contratos, a precariedade ou mesmo ausência de medidas 
tendentes a robustecer os controles administrativos internos nos órgãos públicos, que 
terminam por propiciar um ambiente organizacional que oportuniza a ocorrência de práticas 
inadequadas e que resulta em prejuízos financeiros, orientando às Unidades Jurisdicionadas 
que fortaleçam seus controles internos, haja vista a relação inversamente proporcional entre 
estes e a ocorrência das mais diversas irregularidades. 

e) Deficiência quanto às revisões independentes. 

A atividade de revisão independente, controle tipicamente detectivo, consiste em leitura 
crítica de atos ou operações por um terceiro não envolvido na realização destas ações, com 
vistas a assegurar de maneira razoável a conformidade e eficiência na execução desses atos, 
confrontando-os com a legislação aplicável. 

Mediante aplicação do QACI, foi possível listar as seguintes fragilidades em específico: 

Quadro 5 – Fragilidades quanto às revisões independentes. 

Descrição 

Inexistência de análise periódica por responsável diverso acerca da regularidade da movimentação dos 
recursos e conciliação bancária da conta específica do Pnae. 
Falta de manifestação formal de responsável diverso da área de prestação de contas acerca da presença de 
todos os documentos obrigatórios na prestação de contas do Pnae. 

Fonte: QACI Pnae 

Nesse sentido, a ausência de rotinas de revisão independente pode contribuir para a 
movimentação bancária dos recursos do Pnae sem a respectiva documentação comprobatória 
da despesa realizada. 



 

 

Em face do exposto, os achados de auditoria indicam que a atividade de gestão do Pnae no 
município de Nossa Senhora do Livramento/MT apresenta vulnerabilidades e deficiências 
significativas em seus sistemas de gestão de riscos e controles internos. Dessa forma, é 
imperioso que o gestor municipal adote providências, com base no diagnóstico realizado, 
buscando implementar os controles inexistentes apresentados neste achado de auditoria, com 
objetivo de aprimorar a gestão da atividade e consequentemente, contribuir para a melhor 
aplicação dos recursos públicos em benefício da sociedade.  

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 05/2015, de 22 de setembro de 2015, a Prefeitura Municipal de Nossa 
Senhora do Livramento/MT apresentou a seguinte manifestação: 

“Reconhecemos como corretos grande parte dos apontamentos realizados neste item, porém, 
ressaltamos a dificuldade que as pequenas prefeituras enfrentam para tomar conhecimento 
das exigências impostas pelo TCU, por exemplo, que é um órgão muito distante do nosso 
dia a dia e da nossa realidade.  

Seguimos sempre as orientações do TCE-MT mas temos um contato direto e constante com 
este órgão, no entanto, com o TCU ou mesmo com a CGU são raras as oportunidades de 
contato e nas vezes que ocorrem o são para apontar os erros já cometidos pela 
Administração Municipal. 

Assim, seria importante que a CGU e o TCU promovessem treinamentos para servidores dos 
Municípios interioranos, ou ao menos criassem um canal de acesso voltado para essas 
Administrações Publicas tão carentes de informações técnicas e recursos humanos, situação 
que se já tivesse ocorrido com servidores desta Administração certamente evitaria a grande 
maioria dos apontamentos lançados no relatório preliminar. 

De outra parte informamos que estaremos desenvolvendo ações no sentido de avançar em 
todos os apontamentos lançados neste item, seguindo dentro do que nos é possível as 
recomendações contidas no relatório.”  

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em que pese as dificuldades apresentadas pelo gestor, cabe destacar que a aplicação de 
recursos transferidos pelo Poder Executivo Federal para a execução de programas deve 
pautar-se pela legislação específica e por todo o ordenamento jurídico concernente à 
realização de despesas.  

Embora o Tribunal de Contas do Estado seja o órgão de controle externo ao qual o 
município de Nossa Senhora do Livramento/MT se encontra vinculado, os entendimentos da 
Controladoria-Geral da União e do Tribunal de Contas da União, além de terem como base a 
legislação, buscam o aperfeiçoamento dos programas executados com recursos federais, a 
fim de que cumpram os objetivos traçados e alcancem a maior efetividade possível.   



 

 

Nesse sentido, a avaliação dos controles internos relativos à execução do Pnae no âmbito do 
município de Nossa Senhora do Livramento/MT teve como objetivo fornecer subsídios para 
estruturá-los e/ou aprimorá-los, em busca da melhoria da governança na gestão municipal.  

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.7. Inadequações nos refeitórios das escolas visitadas. 
 
Fato 
 

Com objetivo de verificar a adequação dos refeitórios existentes nas escolas municipais de 
Nossa Senhora do Livramento/MT, realizou-se a inspeção física, no período de 18 a 20 de 
agosto de 2015, em seis unidades escolares selecionadas por meio de amostra. Cinco 
unidades localizadas na zona rural e uma na zona urbana, conforme relação seguinte. 

- Centro Municipal de Educação Infantil Nilce Gomes de Miranda (zona rural); 

- Escola Municipal Benedito Pereira Leite (zona rural); 

- Escola Municipal Betina Tavares (zona rural); 

- Escola Municipal Eliete Pedrosa da Costa (zona rural); 

- Escola Municipal Luís Mandes da Silva (zona rural); e 

- Escola Municipal Professora Délia Galdina Duarte (zona urbana). 

O CMEI Nilce Gomes de Miranda e a EM Luís Mandes da Silva possuem refeitórios 
equipados com mesas e cadeiras para o fornecimento de alimentação escolar. Nas outras 
quatro escolas visitadas, verificaram-se algumas inadequações, conforme segue. 

a) EM Benedito Pereira Leite. 

Localizada na comunidade rural Rio dos Peixes, a escola não dispõe de mesas e cadeiras 
suficientes para o fornecimento da merenda escolar. 



 

 

 
Foto 09 - Mobiliário insuficiente para o fornecimento da merenda escolar, Nossa Senhora do 
Livramento/MT, 18 de agosto de 2015. 

 

b) EM Betina Tavares. 

Localizada na comunidade rural Figueiral, a escola atende o maior número de alunos da 
zona rural, são mais de duzentos alunos nos dois períodos, matutino e vespertino. Contudo, a 
escola não possui mesas e cadeiras suficientes para o fornecimento da merenda escolar. 

 
Foto 10 - Mobiliário insuficiente para o fornecimento da merenda escolar, Nossa Senhora do 
Livramento/MT, 19 de agosto de 2015.

c) EM Eliete Pedrosa da Costa. 

Localizada na comunidade rural Pedro, a escola atende aproximadamente cem alunos da 
rede municipal de ensino. Contudo, não possui um espaço adequado para servir a merenda 



 

 

escolar. Próximo à cozinha, existe apenas uma pequena varanda, mas não há mesas e 
cadeiras. 

  

 
Foto 11 - Ausência de refeitório com mesas e cadeiras para o fornecimento da merenda escolar, 
Nossa Senhora do Livramento/MT, 18 de agosto de 2015.

 

d) EM Professora Délia Galdina Duarte. 

Única escola municipal localizada na zona urbana do município, a escola atende o maior 
número de alunos da rede municipal de ensino, são mais de 250 alunos. Contudo, não há um 
espaço adequado para servir a merenda escolar. Próximo à cozinha, existe apenas um 
pequeno corredor com uma mesa e cadeiras. 

Foto 12 - Ausência de espaço adequado para o fornecimento da merenda escolar, Nossa Senhora do 
Livramento/MT, 19 de agosto de 2015. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 



 

 

Por meio do Ofício nº 05/2015, de 22 de setembro de 2015, a Prefeitura Municipal de Nossa 
Senhora do Livramento/MT apresentou a seguinte manifestação: 

“Salientamos que foram visitadas na maioria escolas que ainda não passaram por reformas 
nesta gestão, mas ainda assim, tais escolas possuem razoável estrutura, ainda mais se 
levarmos em conta as peculiaridades do município, que possui parcos recursos para atender 
escolas distribuídas por uma extensa zona rural. 

No geral as inadequações foram relacionadas com as dimensões da cozinha de uma ou outra 
escola, a inexistência de refeitório e a deficiência de mobiliário para refeições suficiente para 
atender todos os alunos, situações que podem e serão corrigidas em um prazo razoável.”  

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

As informações consolidadas nesse item do relatório tratam de ajustes necessários na 
infraestrutura atual das unidades escolares visitadas no Município de Nossa Senhora do 
Livramento/MT.  

Não se propõe debater nem a gravidade das inadequações nem a urgência de suas 
respectivas soluções. Objetiva-se informar as inconformidades encontradas aos executores 
do Pnae para que se promova a adoção das providências necessárias. 

A manifestação do gestor municipal não apresenta informações ou medidas que possam 
elidir o fato apontado, tampouco propõe ações que providenciem os ajustes que a situação 
requer.  

  
##/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 Programa 
Nacional de Alimentação Escolar – Pnae. 

Dentre os fatos apontados, destacam-se a inexistência de profissional nutricionista para o 
exercício das ações do Pnae; a existência de inadequações estruturais nas cozinhas, 
refeitórios e locais de armazenamento de alimentos nas unidades escolares municipais 
visitadas; a deficiência dos controles de distribuição dos alimentos nas unidades escolares; e 
a deficiência nas compras de gêneros alimentícios da agricultura familiar. 

Cabe ressaltar que o Município de Nossa Senhora do Livramento/MT possui um Conselho 
Municipal de Alimentação Escolar atuante, mas que precisa ser capacitado. 

 

 



 

 

Ordem de Serviço: 201504416 
Município/UF: Nossa Senhora do Livramento/MT 
Órgão: MINISTERIO DA SAUDE 
Instrumento de Transferência: Fundo a Fundo ou Concessão  
Unidade Examinada: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO PREF GABINETE DO 
PREFEITO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 103.513,52 
 
1. Introdução 

 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 17/08/2015 a 20/08/2015 sobre a 
aplicação dos recursos do Programa 2015 - Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde 
(SUS) / 20AE - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção 
Básica em Saúde no município de Nossa Senhora do Livramento/MT. 

A ação fiscalizada destina-se a efetuar o repasse mensal de recursos destinados ao custeio 
dos medicamentos e insumos de uso na atenção básica presentes na Rename vigente do 
Componente Básico da Assistência Farmacêutica a Estados e/ou Municípios e ao Distrito 
Federal, e executar a aquisição e distribuição das insulinas e medicamentos e insumos para 
os programas: saúde da mulher, calamidade pública e sistema prisional.  

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. Sobrepreço no montante de R$ 42.212,41 e superfaturamento no valor de R$ 
2.356,57 na aplicação de recursos do Programa Assistência Farmacêutica. 
 
Fato 
 

A Portaria GM/MS nº 204, de 29 de janeiro de 2007, regulamenta o financiamento e a 
transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos 
de financiamento. O Bloco de Assistência Farmacêutica é constituído por três componentes: 
Componente Básico da Assistência Farmacêutica, Componente Estratégico da Assistência 
Farmacêutica e Componente de Medicamentos de Dispensação Excepcional, conforme 
disposto no art. 24 da referida Portaria. Ademais, o art. 25 dispõe que o Componente Básico 
da Assistência Farmacêutica destina-se à aquisição de medicamentos e insumos da 



 

 

assistência farmacêutica no âmbito da atenção básica em saúde e àqueles relacionados a 
agravos e programas de saúde específicos, no âmbito da atenção básica.   

Para verificar a regularidade da execução do Componente Básico da Assistência 
Farmacêutica para promoção da assistência farmacêutica e insumos estratégicos na Atenção 
Básica em Saúde, verificou-se preliminarmente o processo de aquisição de medicamentos 
pela Prefeitura Municipal de Nossa Senhora de Livramento/MT.     

A aquisição foi suportada pelo Pregão Presencial nº 23/2014, do qual participaram as 
empresas a seguir relacionadas: 

Quadro - Participantes do Pregão Presencial nº 23/2014.  

Empresa CNPJ 
Dihol Distribuidora Ltda  26.792.580/0001-90 
Stock Hospitalar  00.995.371/0001-50 
LP Comércio Rep. Ass. e Prestação de Serviços Ltda  10.832.896/0001-29 
Dental Rezende Ltda  08.593.452/0001-36 
MS Diagnóstico Ltda 00.970.175/0001-21 
Star Odontomédica Ltda 05.567.724/0001-35 
AK Comércio de Produtos Farmacêuticos Eireli – MT 19.024.649/0001-70 

Fonte: Ata de adjudicação do Pregão nº 23/2014 de Nossa Senhora de Livramento/MT. 

Ao final da licitação, cada empresa venceu lotes de medicamentos, cujos valores estão 
representados no quadro que se segue: 

Quadro - Vencedores do Pregão Presencial nº 23/2014  
Empresa Valor (R$) 

Dihol Distribuidora Ltda  250.895,39 
Stock Hospitalar  377.193,40 
LP Comércio Rep. Ass. e Prestação de Serviços Ltda   182.618,00 
Dental Rezende Ltda   66.490,00 
MS Diagnóstico Ltda  87.000,00 
Total licitado  964.196,79 

Fonte: Ata de adjudicação do Pregão nº 23/2014 de Nossa Senhora de Livramento/MT. 

O processo licitatório foi realizado pela Comissão de Licitação, nomeada pela Portaria nº 
006/2014, formada com os seguintes servidores: V.A.C. ***.437.401-**, na qualidade de 
presidente, L.F.D.B. ***.773.951-**, pregoeiro, e G.E.S. ***.336.441-.** como membro da 
comissão. A homologação do certame foi realizada por C.R.C. ***.295.691-**, prefeito 
municipal. 

Para verificar a adequabilidade dos preços de aquisição dos medicamentos ao preço de 
mercado, selecionaram-se aleatoriamente trinta e dois medicamentos adquiridos pela 
prefeitura fiscalizada.  

Para se chegar ao preço desses medicamentos praticado no mercado mato-grossense, 
utilizou-se a metodologia a seguir: no exercício 2015, foi realizado levantamento pela CGU-
Regional/MT que consistiu em encaminhar ofício às Prefeituras do Estado de Mato Grosso, 
solicitando que fossem informados os preços de medicamentos e produtos hospitalares 
registrados em suas Atas de Registro de Preços. Foram encaminhados ofícios às 141 
Prefeituras e 95 delas responderam às solicitações.  



 

 

A partir das informações obtidas, os preços foram consolidados e organizados em uma 
planilha. Após organizar as informações na planilha, a selecionou-se como amostra, 
conforme a relevância, 200 medicamentos e produtos hospitalares que tiveram seus preços 
comparados e analisados.  

A análise da adequabilidade dos preços de medicamentos adquiridos pelo município de 
Nossa Senhora do Livramento aos preços de mercado teve como base a planilha consolidada 
pela CGU-Regional/MT. 

O método utilizado para se apurar o “Preço Máximo de Referência (PMR) foi o da “média 
saneada”. Nesse sentido, o Tribunal de Contas da União (TCU) já se manifestou em suas 
decisões sobre alguns métodos de se formar um Preço de Referência razoável em um 
processo licitatório. Entre esses métodos estão a média, a mediana e a média saneada dos 
preços de mercado.  

Sobre o preço médio e mediano, o TCU, no Acórdão nº 3068/2010-Plenário, afirmou que “o 
preço de mercado é mais bem representado pela média ou mediana uma vez que constituem medidas 
de tendência central e, dessa forma, representam de uma forma mais robusta os preços praticados no 
mercado”.  

No que concerne à média saneada, também citada pelo TCU, e que foi o aplicado por esta 
equipe para calcular o Preço Máximo de Referência dos itens licitados e um possível 
sobrepreço no procedimento, é a “média saneada” dos preços dos produtos da amostra. Esse 
método consiste em realizar uma avaliação crítica dos valores obtidos na pesquisa de preços 
a fim de descartar valores que apresentem grandes variações em relação aos demais. 

O TCU já se posicionou a favor da utilização da média saneada em várias ocasiões: 

  Informativo TCU 175. Acórdão 2943/2013-Plenário   

  Na elaboração de orçamentos destinados às licitações, deve a administração desconsiderar, 
para fins de elaboração do mapa de cotações, as informações relativas a empresas cujos preços revelem-se 
evidentemente fora da média de mercado, de modo a evitar distorções no custo médio apurado e, 
consequentemente, no valor máximo a ser aceito para cada item licitado. (Informativo TCU 175. Acórdão 
2943/2013-Plenário).   

 

  Acórdão 403/2013 -Primeira Câmara 

  " (...) a pesquisa de preços que antecede a elaboração do orçamento de licitação demanda 
avaliação crítica dos valores obtidos, a fim de que sejam descartados aqueles que apresentem grande 
variação em relação aos demais e, por isso, comprometam a estimativa do preço de referência". 

  Acórdão 1.108/2007 - Plenário 

  " (..) não é admissível que a pesquisa de preços de mercado feita pela entidade seja destituída 
de juízo crítico acerca da consistência dos valores levantados". 
   

Há que se destacar, todavia, algumas considerações sobre o Município fiscalizado para se 
utilizar esse valor como parâmetro final. Sabe-se que o Município de Nossa Senhora do 



 

 

Livramento, localizado a, aproximadamente, 40 quilômetros da capital, não possui 
dificuldades de logística que podem inflacionar o preço dos produtos licitados. Para se 
chegar ao município, não é necessário trafegar por estradas não pavimentadas em péssimo 
estado de conservação, não havendo justificativa, portanto, de aumento do custo do frete, 
tampouco diminuição do número de potenciais concorrentes no processo licitatório. Ainda 
assim, adotou-se como preço máximo de referência o obtido no limite superior de cada 
amostra. 

Nessa esteira, no universo de trinta e dois medicamentos analisados, verificou-se que vinte e 
um, o que representa 65,62% (21/32) da amostra, foram adquiridos a preços superiores aos 
limites superiores de preços praticado no mercado mato-grossense.  

Quadro – Apuração de superfaturamento na aquisição de medicamentos 

(A) 

Nº  

(B) 

Medicamento 

(D) 

Preço Unitário 
(E) 

Data 
Compra 

(F) 

Qtde 
Compr

ada 

(G) 

Preço Pago 

(H) 

Prejuízo 
Efetivo - 

(PE) {G1-
G2} 

R$ 

(D1) 

Nota 
Fiscal 

(D2) 

Limite 
Superio

r 

(G1) 

 Nota 
Fiscal  

R$ 

(G2) 

limite 
superior 

R$  

1 

Losartana 
Potassica 50 
mg 0,110 0,069 14/01/15 9.000 990,00 621,58  368,42 

2 
Hidroclorotiazi
da 25 mg 0,055 0,026 14/01/15 9.990 549,45 262,82  286,63 

3 

Nimesulida 100 
mg 504 cpr 
vitapan 0,120 0,065 22/05/15 5.040 604,80 325,25  279,55 

4 
Amitripitilina 
25 mg 0,152 0,061 14/01/15 8.000 1.216,00 488,22  727,78 

5 

Fio Agulhado 
Nylon 2.0 - 
Monofilamento 
preto estéril cx 
com 24 uni. 1,667 1,408 14/01/15 72 120,00 101,35  18,65 

6 

Fio Agulhado 
Nylon 3.0 - 
Monofilamento 
preto estéril cx 
com {com 24 
uni. 1,667 1,408 14/01/15 72 120,00 101,35  18,65 

7 

Fio Agulhado 
Nylon 4.0 - 
Monofilamento 
preto estéril cx 
com 24 uni. 1,667 1,408 14/01/15 72 120,00 101,35  18,65 

8 

Fio Agulhado 
Nylon 5.0 - 
Monofilamento 
preto estéril cx 
com 24 uni. 1,667 1,408 14/01/15 72 120,00 101,35  18,65 

9 
Nistastina 
creme vaginal 4,360 2,320 22/05/15 100 436,00 232,03  203,97 



 

 

25000 UI 60 Gr

10 

Equipo para 
soro 
macrogotas 
com injeção 
lateral 1,440 1,334 14/01/15 1.200 1.728,00 1.600,88  127,12 

11 

Atadura de 
crepe  10 cm de 
largura por 4,5 
de 
comprimento 5,440 0,500 20/05/15 20 108,80 10,01  98,79 

12 

Fenobarbital 40 
mg/ml 
10x20ml gts 11,290 4,059 14/01/15 10 112,90 40,59  72,31 

13 

Seringa de 10 
ml descartável 
c/ agulha nº 
25x7 mm 
esteril 0,380 0,364 14/01/15 1.000 380,00 363,56  16,44 

14 

Albendazol 
Susp 40 mg/ml 
10 ml  1,260 1,096 22/05/15 200 252,00 219,22  32,78 

15 
Cefalexina 500 
mg c/8 0,242 0,236 22/05/15 1.440 348,48 339,48  9,00 

16 Alcool 70% 5,120 4,553 20/05/15 36 184,32 163,92  20,40 

17 

Dexclorfeniram
ina 0,4 mg/ml 
100 ml 1,300 1,125 22/05/15 100 130,00 112,45  17,55 

18 

Hidroxido de 
aluminio 60 
mg/ml 100 ml 1,960 1,804 22/05/15 100 196,00 180,41  15,59 

19 

Acebrofilina 
Inf 5 mg/ml 
120 ml 3,310 3,084 22/05/15 20 66,20 61,68  4,52 

20 
Morfina 10 
mg/ml injetável 3,870 3,854 14/01/15 50 193,50 192,70  0,80 

21 
Ciprofloxacino 
500 mg 0,209 0,208 22/05/15 300 62,70 62,38  0,32 

TOTAL 8.039,15  5.682,58   2.356,57 

       Percentual 
de PE  

29,31% 

Fonte: Notas Fiscais nº 245.209 e 245.212 – Stock;, Notas Fiscais n º 111-150,  111-149 e 111.151- Dihol;    
Nota Fiscal nº  245.197 – Stock; e  Notas Fiscais nº 2361, 2848- LP Comércio.  

A aquisição desses 21 medicamentos totalizou R$ 8.039,15, porém caso fossem adquiridos 
no preço limite superior praticado em Mato Grosso, a despesa teria sido de R$ 5.682,58, 
caracterizando, portanto, superfaturamento de R$ 2.356,57, o que representa 29,31% do 
valor dispendido, conforme detalhamento apresentado da comparação dos preços de 
aquisição e ao preço de Mercado. 

Uma vez apurado o superfaturamento, passou-se a verificar a quantidade de cada 
medicamento adjudicado às empresas vencedoras do Pregão nº 023/2014.  



 

 

Assim, abatendo-se as quantidades consideradas nas aquisições superfaturadas, verificou-se 
ocorrência de sobrepreço na ordem de R$ 42.212,41, o que representa 23,56% do valor a ser 
desembolsado como se pode observar no quadro a seguir: 

Quadro – Apuração de sobrepreço na aquisição de medicamentos 

(A) 

Nº  

(B) 

Medicamento

(C) 

PREÇO 
UNITÁRIO 

(D) 

Qtde 
Licitada 
(Saldo) 

 {Qtde 
Licitada – 

Qtde 
Adquirida} 

(E) 

PREÇO A PAGAR 

(F) 

Prejuízo 
Potencial - 

(PP) 

{E1-E2} 

(C1) 

Pregã
o 23 

(C2) 

Limite 
Superio

r 

(E1) 

Pregão 23 

(E2) 

Limite 
Superior 

1 

Losartana 
Potassica 50 
mg 0,110 0,069 291.000 32.010,00 20.097,62  11.912,38 

2 
Hidroclorotiaz
ida 25 mg 0,055 0,026 290.010 15.950,55 7.629,74  8.320,81 

3 

Nimesulida 
100 mg 504 
cpr vitapan 0,120 0,065 74.592 8.951,04 4.813,74  4.137,30 

4 
Amitripitilina 
25 mg 0,152 0,061 22.000 3.344,00 1.342,60  2.001,40 

5 

Fio Agulhado 
Nylon 2.0 - 
Monofilament
o preto estéril 
cx com 24 
uni. 1,667 1,408 9.928 16.546,67 13.975,41  2.571,25 

6 

Fio Agulhado 
Nylon 3.0 - 
Monofilament
o preto estéril 
cx com {com 
24 uni. 1,667 1,408 9.928 16.546,67 13.975,41  2.571,25 

7 

Fio Agulhado 
Nylon 4.0 - 
Monofilament
o preto estéril 
cx com 24 
uni. 1,667 1,408 9.928 16.546,67 13.975,41  2.571,25 

8 

Fio Agulhado 
Nylon 5.0 - 
Monofilament
o preto estéril 
cx com 24 
uni. 1,667 1,408 9.928 16.546,67 13.975,41  2.571,25 

9 

Nistastina 
creme vaginal 
25000 UI 60 
Gr 4,360 2,320 900 3.924,00 2.088,30  1.835,70 

10 

Equipo para 
soro 
macrogotas 
com injeção 1,440 1,334 13.800 19.872,00 18.410,16  1.461,84 



 

 

lateral 

11 

Atadura de 
crepe  10 cm 
de largura por 
4,5 de 
comprimento 5,440 0,500 80 435,20 40,04  395,16 

12 

Fenobarbital 
40 mg/ml 
10x20ml gts 11,290 4,059 50 564,50 202,94  361,56 

13 

Seringa de 10 
ml descartável 
c/ agulha nº 
25x7 mm 
esteril 0,380 0,364 24.000 9.120,00 8.725,46  394,54 

14 

Albendazol 
Susp 40 
mg/ml 10 ml  1,260 1,096 1.800 2.268,00 1.972,97  295,03 

15 
Cefalexina 
500 mg c/8 0,242 0,236 38.560 9.331,52 9.090,45  241,07 

16 Alcool 70% 5,120 4,553 364 1.863,68 1.657,40  206,28 

17 

Dexclorfenira
mina 0,4 
mg/ml 100 ml 1,300 1,125 1.100 1.430,00 1.236,98  193,02 

18 

Hidroxido de 
alumínio 60 
mg/ml 100 ml 1,960 1,804 500 980,00 902,06  77,94 

19 

Acebrofilina 
Inf 5 mg/ml 
120 ml 3,310 3,084 380 1.257,80 1.171,90  85,90 

20 

Morfina 10 
mg/ml 
injetável 3,870 3,854 350 1.354,50 1.348,87  5,63 

21 
Ciprofloxacin
o 500 mg 0,209 0,208 1.700 355,30 353,47  1,83 

TOTAL 179.198,76 136.986,34  42.212,41 

      Percentual de 
PP  

23,56% 

Fonte: Notas Fiscais nº 245.209 e 245.212 – Stock;, Notas Fiscais n º 111-150,  111-149 e 111.151- Dihol;    
Nota Fiscal nº  245.197 – Stock; e  Notas Fiscais nº 2361, 2848- LP Comércio; e Ata do Pregão Presencial nº 
23/2014.  

 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 05/2015, de 22 de setembro de 2015, a Prefeitura Municipal de Nossa 
Senhora do Livramento/MT apresentou a seguinte manifestação: 

“Devemos relatar que a base referencial para elaboração do preço médio estimado de 
valores para realização do Pregão Presencial nº 23/2014 foi realizado através de cotação 
de preço em empresas que atuam no Estado de Mato Grosso na comercialização de 
produtos médicos/hospitalares. 



 

 

No entanto, no mês de setembro de 2014, este Município foi informado através da 
Controladoria Regional da União no Estado de Mato Grosso, que alguns itens estavam 
acima da média praticada com base nas Atas de Registro de Preços das Prefeituras mato-
grossenses vigentes em 2014. 

Sendo assim, a Prefeitura de Nossa Senhora do Livramento analisou a documentação 
encaminha pela CGU e convocou as empresas ganhadoras dos itens considerados acima da 
média estadual, para reunião e prestação de esclarecimentos quanto aos preços praticados 
junto a este município.  

Mediante está atitude as empresas compareceram junto a Secretaria de Administração 
Planejamento e Finanças, onde justificaram os preços praticados por elas e colocando que 
seria impraticável preços abaixo dos já cotados na referida licitação (vide dos. anexos). 

Outrossim é de se notar que a planilha de preços utilizada pelos auditores para comparar 
os preços praticados por esta Administração possui falhas tais como defasagem de preços, 
eis que alguns preços foram cotados com base em atas realizadas em 2013, também não 
levou em conta diferenças básicas dos produtos a exemplo da pomada ginecológica. 

Cabe destacar que, para se chegar ao valor de um produto em um processo licitatório, não 
devemos apenas considerar a localização do comprador, mas também outros fatores 
essenciais devem ser considerados, tais como: quantidade a ser adquirida, forma de 
apresentação do produto, tipo de fornecedor (venda direto do Laboratório ou distribuidor) 
e vinculação do medicamento aos seus acessórios auxiliares, como por exemplo: 

 Uma pomada ginecológica somente o tubo por um preço e essa mesma 
pomada ginecológica no mesmo tubo mas acrescido de vários aplicadores, 
por óbvio que o preço o preço sofrerá variação. 

Em função das informações realizadas pela CGU de que esta prefeitura estaria adquirindo 
produtos acima da média estadual, nos recomendando a utilização do banco de dados de 
registro de preços, adotamos tais recomendações na licitação seguinte na qual foi utilizado 
como base para cálculo da média de preços de produtos da área de saúde o banco de 
preços do ministério da saúde e a modalidade de licitação pregão eletrônico com ata de 
registro de preço.”  

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em sua manifestação, o gestor cita informação da CGU-Regional/Mato Grosso (CGU-
R/MT), realizada à prefeitura fiscalizada em setembro de 2014, de que alguns medicamentos 
adquiridos estavam acima da média praticada com base nas Atas de Registro de Preços das 
Prefeituras mato-grossenses vigentes em 2014. Afirma ainda que a planilha de preços 
utilizada pela CGU-R/MT no presente trabalho para comparar os preços de medicamentos 
praticados no mercado mato-grossense possui falhas tais como defasagem de preços, pois os 
medicamentos foram cotados com base em atas realizadas em 2013. Além disso, o gestor 
afirma que a pesquisa realizada não levou em conta diferenças básicas dos produtos e 
exemplifica o caso da pomada ginecológica.  



 

 

No que tange à afirmação de que a planilha de preços utilizada neste trabalho para comparar 
os preços de medicamentos praticados no mercado mato-grossense possui falhas tais como 
defasagem de preços, pois os medicamentos foram cotados com base em atas realizadas em 
2013, é de se destacar que os preços apontados na constatação foram obtidos na pesquisa 
fundamentada realizada pela CGU-R/MT  neste ano de 2015.  

Nessa pesquisa, definiu-se inicialmente um padrão de nomenclatura de cada medicamento 
pesquisado a fim de se homogeneizar as respostas e não ocorrer divergências como a 
apontada pelo gestor na manifestação. Após essa padronização, oficiou-se aos 141 
municípios do Estado de Mato Grosso solicitando que fossem informados os preços de 
medicamentos e produtos hospitalares registrados em suas Atas de Registro de Preços.  

Nesse cenário, foram considerados para a formação do preço médio saneado, os preços dos 
medicamentos registrados por 95 municípios que responderam à CGU-R/MT, cujas 
licitações foram homologadas no período de janeiro de 2014 (Porto Estrela) a agosto de 
2015 (Paranatinga). Destaca-se, à guisa de exemplo, alguns municípios que tiveram a 
licitação de medicamentos homologada no período pesquisado: agosto/2014 (Cotriguaçu e 
Alto Taquari), dezembro/2014 (Alto da Boa Vista e Apiacás), Abril/2015 (Nova Nazaré e 
Alto Araguaia), dentre outros.    

Com efeito, os preços da pesquisa realizada pela CGU-R/MT que fundamentaram a 
constatação servem de referência de mercado para avaliar os preços obtidos pela prefeitura 
fiscalizada, no Pregão Presencial nº 23/2014, cuja homologação deu-se em 20/06/2014, e 
apontar o sobrepreço e o superfaturamento na aquisição de medicamentos. 

  

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Adotar medidas voltadas à obtenção do ressarcimento dos recursos 
federais indevidamente empregados ou com emprego não comprovado, inscrevendo o gestor 
no Cadastro Informativo dos créditos não quitados (CADIN), de acordo com o disposto na 
Lei nº 10.522, de 19/07/2002.  
 
 
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. Edital do Pregão Presencial nº 23/2014 com cláusulas restritivas ao caráter 
competitivo da licitação. 
 
Fato 



 

 

 

Trata-se de processo licitatório realizado na modalidade Pregão Presencial nº 23/2014,  
processo nº 650/2014, tipo menor preço por lote, que teve por objeto o registro de preços 
para futura e eventual aquisição de medicamentos, materiais hospitalares, laboratoriais e 
odontológicos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde (hospital, 
farmácia municipal e farmácia hospitalar, odontológica, Estratégia Saúde da Família, núcleo 
de fisioterapia, vigilância em saúde, laboratório), bem como as demandadas judiciais e 
sociais que o município pudesse ser indicado. Nesse procedimento, retiraram o edital as 
seguintes empresas: Dihol Distribuidora Ltda (CNPJ 26.792.580/0001-90), Stock Hospitalar 
– (CNPJ 00.995.371/0001-50), LP Comércio Rep. Ass. e Prestação de Serviços Ltda – 
(CNPJ 10.832.896/0001-29), Dental Rezende Ltda – (CNPJ 08.593.452/0001-36), MS 
Diagnóstico Ltda – (CNPJ 00.970.175/0001-21), Star Odontomédica Ltda – (CNPJ 
05.567.724/0001-35) e AK Comércio de Produtos Farmacêuticos Eireli – MT – (CNPJ 
19.024.249/0001-70).  

A abertura das propostas foi realizada no dia 05/06/2014, tendo como vencedoras as 
empresas com propostas de valores relacionadas no quadro a seguir. 

Quadro – Empresas vencedoras do Pregão Presencial nº 23/2014. 

Empresa Valor (R$) 
Dihol Distribuidora Ltda   250.895,39 
Stock Hospitalar   377.193,40 
LP Comércio Rep. Ass. e Prestação de Serviços Ltda   182.618,00 
Dental Rezende Ltda   66.490,00 
MS Diagnóstico Ltda  87.000,00 
Total licitado  964.196,79 

Fonte: Ata de adjudicação do Pregão nº 23/2014 de Nossa Senhora de Livramento/MT. 
 

Da análise do processo licitatório, verificaram-se cláusulas restritivas ao caráter competitivo 
da licitação, incorrendo na vedação prevista no artigo 3º, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/93, 
como seguem: 

a) Exigência indevida de apresentação de Certificado de Boas Práticas de Fabricação e 
Controle. 

Em análise do edital do Pregão presencial nº 23/2014, constatou-se que foi exigido no item 
9.1.4 “f”, que trata da habilitação técnica, que as empresas licitantes apresentassem 
Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle - CBPF. 

Nesse sentido, para que se compreenda a impossibilidade de se adotar o referido certificado 
como requisito de habilitação técnica nos certames licitatórios, cumpre esclarecer o que é 
requisito de habilitação técnica e quando uma determinada exigência normativa nele se 
converte. 

Os requisitos de habilitação técnica são aqueles necessários para aferir a habilidade ou 
aptidão para execução da pretensão contratual, eis que visam “assegurar que o licitante 
estará apto a dar cumprimento às obrigações assumidas no contrato com a Administração”. 



 

 

Com base nessa concepção, a Lei nº 8.666/93, em seu artigo 30, apontou os requisitos de 
qualificação técnica, deixando espaço, ainda, para a estipulação, por lei especialmente criada 
para esse fim, de outros que se façam necessários. 

No caso do CBPF, além de não se configurar em documento essencial para atestar a 
capacidade da licitante de cumprir fielmente as obrigações contratadas, ainda não foi eleito 
por lei (menos ainda especial) como requisito de habilitação técnica. 

Sobre o assunto, no Acórdão nº 128/2010-Plenário, o Tribunal de Contas da União (TCU) 
concluiu ser excessiva a exigência de Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle 
na fase de habilitação, sustentando que a apresentação do registro válido do 
medicamento/insumo/correlato a ser ofertado pela empresa licitante pressupõe o 
atendimento das normas regulamentadoras e fiscalizatórias relativas à fabricação do 
medicamento/insumo/correlato. 

Note-se que o TCU é claro quanto à inexistência de previsão legal da exigência do CBPF 
como requisito de habilitação e, ainda, quanto à necessidade de se interpretar restritivamente 
a Lei nº 8.666/93. 

Assim, não haveria sido observado o princípio da legalidade. Além disso, para o TCU, 
“ainda que se considerasse legal a exigência supra, ela não atenderia, no caso concreto, ao 
princípio da proporcionalidade, não se revelando, na espécie, indispensável à garantia do 
cumprimento das obrigações a serem assumidas perante o Ministério da Saúde”. 

O Tribunal de Contas da União tem se manifestado pela ilegalidade, em processo de 
licitação, da exigência de apresentação de certificado de boas práticas de fabricação, como 
requisito de habilitação técnica, por restringir o caráter competitivo do certame e não ter 
previsão legal, conforme orienta o Acórdão nº 392/2011-Plenário, ao dispor que “o art. 30 
da Lei nº 8.666/93 enumera os documentos que poderão ser exigidos para fim de 
comprovação da qualificação técnica, entre os quais não se incluem certificados de 
qualidade”. 

b) Exigência, para fim de comprovação da capacidade técnico-operacional da licitante, 
de quantidade máxima de atestados. 

O item 9.1.4 “a” do edital do Pregão Presencial nº 23/2014 exige a apresentação de dois 
atestados de capacidade técnica como condição necessária para comprovação da 
qualificação técnica da licitante. 

A jurisprudência do Tribunal de Contas da União é pacífica quando determina que “é vedada 
a imposição de limites, ou de quantidade certa, de atestados ou certidões para fins de 
comprovação de qualificação técnica, salvo se a natureza da obra ou do serviço assim o 
exigir, devendo, nesse caso, a pertinência e a necessidade estarem justificados em estudos 
técnicos nos autos do processo”. 

A Lei de Licitações estabelece diretrizes, limitações e exigências relativas ao conteúdo dos 
atestados de comprovação de aptidão, mas silencia no tocante à quantidade de documentos 
necessários para que se faça tal prova. Ao fazer uma interpretação sistêmica dos normativos 
acerca do assunto, o TCU tem entendido que uma imposição dessa espécie somente poderia 
ser admitida se claramente explicitada no texto legal. 



 

 

Nesse contexto, pode-se dizer que o estabelecimento de uma quantidade de atestados fere o 
preceito constitucional da isonomia, porque desiguala injustamente concorrentes que 
apresentam as mesmas condições de qualificação técnica. Não se pode inferir que um 
licitante detentor de dois atestados de aptidão é mais capaz do que o licitante que dispõe de 
apenas um. Isto porque a capacidade técnica de realizar o objeto existe, independentemente 
do número de vezes que tenha sido exercitada, ou não existe. 

c) Vedação em edital de licitação de participação de consórcios sem a devida 
motivação. 

Por meio de análise do edital do Pregão Presencial nº 23/2014, verificou-se a existência de 
cláusula com potencial de restringir o caráter competitivo do certame, visto que o item 4.3 
“b” restringe a participação de empresa consorciada no certame sem elementos ou razões 
que motivem o seu impedimento.  

Em situações similares, o Tribunal de Contas da União tem orientado que, caso seja feita a 
opção por não permitir, no edital do certame, a participação de empresas na forma de 
consórcios, considerando a faculdade constante do art. 33, caput, da Lei nº 8.666/1993, 
justifique formalmente tal escolha no respectivo processo administrativo da licitação.” 
(Acórdãos nºs 1.636/2007-Plenário, 1316/2010-1ª Câmara, Acórdão 1.102/2009-1ª Câmara e 
3.654/2012-2ª Câmara). 

Deveria ser analisada, portanto, a situação de cada contratação, a partir de suas variáveis, tal 
qual o risco à competitividade, as dificuldades de gestão da obra ou serviço e a capacitação 
técnica dos participantes. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 05/2015, de 22 de setembro de 2015, a Prefeitura Municipal de Nossa 
Senhora do Livramento/MT apresentou a seguinte manifestação: 

“a) Exigência indevida de apresentação de Certificado de Boas Práticas de Fabricação e 
Controle. 
A exigência do certificado de boas práticas de fabricação como cumprimento da 
qualificação técnica exigida nas licitações para aquisição de medicamentos serve como 
precaução para o fim de garantir a qualidade do medicamento. 

A Resolução 59 da ANVISA estabeleceu que: 

Art. 1º – Determinar a todos fornecedores de produtos médicos, o 
cumprimento dos requisitos estabelecidos pelas “Boas Práticas de 
Fabricação de Produtos Médicos”, conforme Anexo I desta 
Resolução. 

§ 1º Os estabelecimentos que armazenem, distribuam ou 
comercializem produtos médicos deverão, igualmente, cumprir o 
previsto no Anexo I desta Resolução, no que couber. 



 

 

§ 2º Outros produtos de interesse para o controle de risco à saúde 
da população, alcançados pelo Sistema Nacional de Vigilância 
Sanitária – SNVS e indicados pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária ANVS, equiparam-se aos produtos médicos referidos neste 
artigo, estando sujeitos às disposições desta Resolução. 

De seu turno, nos termos da Lei 6.360/76, regulamentada pelo Decreto 8.077/2013, as 
atividades de produção e armazenamento de medicamentos estão sujeitos a licenciamento 
específico e rígido controle por parte de órgãos especializados. 

Assim não só é legal como recomendável que ao se licitar a aquisição de medicamentos a 
autoridade administrativa exija o Certificado de Cumprimento de Boas Práticas de 
Fabricação e Controle, declarando que o estabelecimento licenciado cumpre com os 
requisitos de boas práticas de fabricação e controle dos medicamentos, situação essa 
recepcionada pela Lei de Licitações no inciso IV do artigo 30 que dispõe sobre a 
qualificação técnica, a saber: 

“IV – prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, 
quando for o caso.” 

Assim, se a legislação que rege determinado setor exige determinadas posturas dos 
particulares, como por exemplo, alvarás, certificados, registro etc, a Administração deve 
exigir também, a fim de resguardar o interesse público envolvido na contratação. 

Ou seja, a exigência do certificado de boas práticas de fabricação em licitações vem sendo 
respaldada no dispositivo legal supramencionado que autoriza a Administração a realizar 
exigências compatíveis com requisitos previstos em lei, cabendo aos órgãos administrativos 
criarem os mecanismos de controle tal como é o indigitado certificado, não sendo 
necessário que a lei expressa e literalmente disponha sobre cada um dos mecanismos de 
controle. Sob esta ótica podemos dizer que é legal a exigência e inclusive recomendada. 

Nesse sentido o Poder Judiciário já se manifestou da seguinte forma: 

LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. EDITAL. 
EXIGÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE 
FABRICAÇÃO E CONTROLE DA ANVISA. NÃO 
APRESENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA 
VINCULAÇÃO. 
Prevendo o edital a apresentação de Certificação de boas práticas 
de Fabricação e Controle expedido pela ANVISA, não pode sagrar-
se vencedora empresa que não apresentar o documento, sob pena de 
infringência ao princípio da vinculação ao edital. HIPÓTESE DE 
NEGATIVO DE SEGUIMENTO AO RECURSO. (Agravo de 
Instrumento n. 70029408721, Vigésima Segunda Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rejane Maria Dias de Castro 
Bins, Julgado em 09/04/2009). 

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO 
LICITATÓRIO. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DA ANVISA. 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 1. A exigência de apresentação do 



 

 

Certificado de Boas Práticas da ANVISA pelos licitantes encontra 
respaldo na legalidade (Leis nº 8.666/93 e 10.520/02), constituindo-
se também em elemento configurador da precaução no trato com 
as questões que envolvem a saúde dos pacientes. 2. Pode configurar 
dano irreparável à saúde pública a aquisição de insumos médicos 
não seguros, e causar dano ao Erário a aquisição dos mesmos em 
regime de urgência, em face da suspensão da licitação. (TRF 4 – AG 
200904000002474, Rel. MARGA INGE BARTH TESSLER – D.E. 
25.5.2009) 

Assim temos que resta justificada a adoção da medida, vez que se dá em atenção a uma 
exigência legal. 

b) Exigência, para fim de comprovação da capacidade técnico-operacional da licitante, de 
quantidade máxima de atestados. 

Neste caso trata-se de outra medida de precaução exatamente por se tratar da aquisição de 
medicamentos, eis que um vício existente numa obra por exemplo, pode ser consertado e a 
situação resolvida, porém, um problema existente num medicamento pode trazer problemas 
insuscetíveis de solução, podendo acarretar a morte de pessoas ou como no caso 
emblemático do anticoncepcional Microvlar, que teve um dos lotes produzidos e 
comercializados sem que existisse o principio ativo nas capsulas que possuíam apenas 
farinha, sendo responsável por um sem números de estados gravidícios indesejados. 

Ressaltamos que na aquisição de medicamentos, se faz necessário o máximo de cautela. 

Além disso, é digno de nota o fato de que nenhum dos licitantes apresentou recurso acerca 
do tema, sendo bastante razoável que por se tratar de aquisição de medicamentos sejam 
redobrados os cuidados, aliás existem julgados no TCU que admitem como razoável a 
exigência de mais de um atestado, entendimento esse que se adequa ao caso presente. 

c) Vedação em edital de licitação de participação de consórcios sem a devida motivação. 

Se de um lado a vinculação da motivação à vedação de participação de consórcios em 
determinado processo licitatório é exigência devida, e que pode acarretar inibição ao 
caráter competitivo do certame, geralmente tal se dá nos casos de licitação de obras, de 
concessões ou permissões de alta complexidade. 

De outra banda, embora em tese tal vedação exija a respectiva motivação, no presente caso 
tratando-se da aquisição de medicamentos numa licitação por itens não vislumbramos a 
mínima possibilidade de participação de um Consórcio para tal fim.  

Assim se trata de um apontamento inócuo eis que no mundo dos fatos não vislumbramos a 
existência de um consórcio para participar de licitação para aquisição de medicamentos 
feita por itens. 

Portanto, muito embora seja uma impropriedade, na verdade seria uma temeridade se 
apontar que tal vedação trouxe qualquer risco real à competitividade do certame.”  
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 



 

 

 

Quanto às exigências de habilitação em procedimentos licitatórios, o gestor há de se pautar 
nos ditames legais. Nesse sentido, conforme registrado, o Tribunal de Contas da União tem 
se manifestado pela ilegalidade, em processo de licitação, da exigência de apresentação de 
certificado de boas práticas de fabricação, como requisito de habilitação técnica. 

No que tange à quantidade máxima de atestados de capacidade técnico-operacional, também 
não se verifica respaldo na legislação. Nesse contexto, é consolidado o entendimento do 
TCU sobre a vedação de imposição de limites, ou de quantidade certa, de atestados ou 
certidões para fins de comprovação de qualificação técnica, salvo se a natureza da obra ou 
do serviço assim o exigir, devendo, nesse caso, a pertinência e a necessidade estarem 
justificados em estudos técnicos nos autos do processo. Na licitação em análise, não se 
verificou justificativa para a imposição de limites de atestados. 

Acerca da vedação, sem motivação, à participação de consórcio, em que pese a justificativa 
do gestor, há de se ressaltar que, embora a aceitação de participação de consórcios em 
procedimentos seja ato discricionário, nos termos do caput do art. 33 da Lei nº 8.666/1993, 
quando houver a opção da Administração pela restrição à participação de consórcios na 
licitação, tal escolha deve ser precedida das devidas justificativas no respectivo processo 
administrativo. 
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2.2.2. Sistema de Gestão da Assistência Farmacêutica. 
 
Fato 
 
A Portaria GM/MS nº 271, de 27 de fevereiro de 2013, instituiu a Base Nacional de Dados 
de Ações e Serviços da Assistência farmacêutica e regulamentou o conjunto de dados, fluxo 
e cronograma de envio referente ao Componente Básico da Assistência Farmacêutica no 
Âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).  

Conforme dispõe a referida Portaria, a Base Nacional de Dados de ações e serviços da 
Assistência Farmacêutica no SUS é constituída por um conjunto de dados referente aos 
Componentes da Assistência Farmacêutica, quais sejam Básico, Estratégico e Especializado, 
e ao Programa Farmácia Popular do Brasil, e deve ser encaminhado, por meio eletrônico, 
pelos gestores estaduais, distrital e municipais de saúde ao Ministério da Saúde.  

No que tange às informações sobre a execução da Assistência Farmacêutica, por meio do 
Ofício nº 074/SMS/2015, de 13/08/2015, a Secretária Municipal de Saúde informou que o 
sistema utilizado desde 02/02/2015 pela Secretaria Municipal de Saúde é o “Célula”, 
fornecido pela empresa Ágili.   
 
Durante a verificação “in loco” na Farmácia Municipal, no dia 17/08/2015, a profissional 
responsável, indicada no referido ofício da Secretaria de Saúde, informou que o município 
utiliza o sistema Horus, mas que enfrentam muitas dificuldades na trafegabilidade de dados 
ao Ministério da Saúde. Essa informação não foi possível ser confirmada, uma vez que na 
semana anterior à inspeção ocorreram danos nos equipamentos de informática da farmácia 
municipal.  



 

 

Por meio do Ofício nº 05/2015, de 22 de setembro de 2015, a Prefeitura Municipal de Nossa 
Senhora do Livramento/MT apresentou a seguinte manifestação:  

“Provavelmente houve um engano pelo Técnico que realizou a visita “in loco”, pois foi 
informado ao mesmo que o município utiliza sim desde o dia 02/02/2015 o sistema célula da 
empresa Ágili, prova disto é que a foto 01 – Controle de estoque de medicamentos, Nossa 
Senhora do Livramento (MT), 17/08/2015 contida no relatório é do sistema Célula. Assim o 
município reitera que implantou o Sistema Horus, mas encontrou grandes dificuldades na 
operacionalização da trafegabilidade de dados junto ao Ministério da Saúde.” 

Em sua manifestação, o gestor reforça os apontamentos da fiscalização acerca da utilização 
do sistema Célula da empresa Ágili e da implantação do sistema Horus. Além disso, 
menciona as dificuldades na operacionalização da trafegabilidade de dados junto ao 
Ministério da Saúde, conforme relatado no texto da informação. Nesse sentido, há que se 
destacar que a falta de equipamentos de informática, danificados pouco tempo antes da 
inspeção, impediram a verificação da implantação e da operacionalização do sistema Horus. 

  
##/Fato## 

2.2.3. Fragilidades nos controles internos relativos à execução do programa da 
assistência farmacêutica e insumos estratégicos na Atenção Básica em Saúde. 
 
Fato 
 

A Assistência Farmacêutica (AF) engloba um conjunto de ações voltadas à promoção, 
proteção e recuperação da saúde, tendo o medicamento como insumo essencial e visando ao 
acesso e a seu uso racional.  

Nesse contexto, este trabalho teve como objetivo avaliar os sistemas de controles na 
atividade de Assistência Farmacêutica, bem como fornecer subsídios para estruturá-los e/ou 
aprimorá-los, em busca da melhoria da governança na gestão municipal. 

Cada uma das constatações identificadas por meio da aplicação do Questionário de 
Avaliação de Controles Internos (QACI) será analisada especificamente na sequência, 
considerando as fragilidades encontradas, as causas e suas consequências. 

a) Deficiências na formalização dos procedimentos (manuais e/ou rotinas). 

Dentre os controles preventivos inerentes às atividades de controle, destaca-se a 
formalização de procedimentos, uma vez que todas as atividades importantes devem ser 
documentadas de forma completa e precisa, a fim de que seja fácil rastrear as informações 
desde o momento de autorização até a conclusão. 

Nesse sentido, o Manual de instruções técnicas do Ministério da Saúde (BRASIL, 2006) 
recomenda a elaboração de normas e procedimentos para todas as atividades: seleção, 
programação, aquisição, armazenamento, recepção de medicamentos, controle, distribuição, 
dispensação, prescrição etc. Uma vez elaborados, deve-se informá-los aos setores 
envolvidos. 



 

 

Os municípios devem, assim, elaborar normas e manuais com a descrição detalhada dos 
procedimentos, de forma a orientar seus servidores e empregados e uniformizar os 
procedimentos adotados, evitando falhas na execução e prejuízos com retrabalho. 

Por meio do Questionário de Avaliação de Controles Internos – QACI no município de 
Nossa Senhora do Livramento/MT, foi possível listar as seguintes fragilidades: 

Quadro 1 – Deficiência quanto à formalização dos procedimentos. 

Descrição 

Ausência de rotina formalizada definindo critérios para realização de pesquisa de preços de 
medicamentos prévia a realização das licitações, dispensas e inexigibilidade (Manual de instruções 
técnicas do Ministério da Saúde, 2006). 
Não utilização de editais-padrão em suas licitações para aquisição de medicamentos (art. 115 da Lei 
nº 8.666/93) 
Ausência de manuais ou rotinas formalizadas para as atividades do ciclo da assistência 
farmacêutica: seleção, programação, armazenamento, distribuição e dispensação (Manual de 
instruções técnicas do Ministério da Saúde, 2006). 

Fonte: QACI – Medicamentos 

A inexistência de normativo disciplinando os procedimentos para realização de pesquisa de 
preços é uma das causas determinantes para a ocorrência do sobrepreço de R$ 42.212,41 
apontado pela equipe de fiscalização da CGU, ao lado da não utilização de preços 
referenciais (Comprasnet, Banco de Preços, atas de registro de preços de outras prefeituras, 
etc) e falta de treinamento de pessoal.  

Ademais, a ausência de manuais de normas e procedimentos na atividade de licitação e a não 
utilização de editais-padrão pela prefeitura em suas licitações para aquisição de 
medicamentos contribuiu para a ocorrência de falhas apontadas na análise do processo 
licitatório realizado (Pregão Presencial nº 23/2014), em que foram identificadas cláusulas 
indevidas no edital. 

b) Deficiências na execução dos controles legais. 

Os controles legais são instrumentos de controle preventivo, que, devido a sua importância 
na prevenção de erros e falhas e desvios, foram inseridos na legislação. Trata-se de um 
conjunto de regras, descrito na lei ou em normativos infra legais, ou, ainda, em 
jurisprudência consolidada do TCU ou dos tribunais superiores. Estas regras são essenciais 
para o controle, sendo obrigatórias para toda a administração pública. A sua inobservância 
configura irregularidade, demandando correção imediata por parte da entidade. 

Após análise das respostas encaminhadas pelo município, foram constatadas as seguintes 
deficiências na execução dos controles legais:  

Quadro 2 – Deficiências quanto à execução dos controles legais. 

Descrição 

Ausência padronização das nomenclaturas e unidades de fornecimento de medicamentos para 
aquisição por meio de processos licitatórios. (Lei nº 9.787/1999 e art. 15 da Lei nº 8.666/93) 
Falta de elaboração de Relação Municipal de Medicamentos - REMUME para subsidiar a 



 

 

programação e aquisição de medicamentos (Manual de instruções técnicas do Ministério da Saúde, 
2006). 
Ausência de designação formal de equipe técnica (farmacêuticos, enfermeiros, técnico de 
enfermagem, etc) para auxiliar a CPL/pregoeiro na análise da documentação de habilitação e 
propostas de preços nas licitações para aquisição de insumos da saúde (Manual de instruções técnicas 
do Ministério da Saúde, 2006). 

Fonte: QACI – Medicamentos 

Nesse contexto, a ausência de REMUME para subsidiar a programação e aquisição de 
medicamentos pode levar à incompatibilidade entre a percepção da prefeitura com as 
necessidades da população, levando a falta de medicamentos, fato que obrigaria o cidadão a 
comprar na rede privada com recursos próprios, comprometendo o tratamento para o 
paciente, caso não possa arcar com os custos dos fármacos.   

Os controles positivados pela lei, normativos infralegais, ou, ainda, em jurisprudência 
consolidada do TCU ou dos tribunais superiores, foram criados para elevar a segurança de 
que os princípios da administração pública sejam observados na execução do ciclo da 
assistência farmacêutica, incluindo suas aquisições e contratações. Assim sendo, sua 
inobservância e o consequente desvirtuamento caracterizam-se como irregularidades que 
podem ocasionar má prestação dos serviços públicos, especialmente em razão da não 
disponibilização dos medicamentos necessários à população, além de poder acarretar 
prejuízos ao erário.  

c) Deficiências nos controles gerenciais/acompanhamento das atividades. 

O controle gerencial é uma importante ferramenta que visa levar a organização a atingir seus 
objetivos institucionais. Um controle gerencial eficaz tem por objetivos: 

a) produzir informações que possibilitem aos gestores a tomada de decisões, para que a 
organização atinja os seus objetivos; 

b) avaliar o desempenho da organização na execução das suas atividades meio e fim, 
tomando como parâmetros os conceitos de economicidade, eficiência, eficácia e efetividade, 
tendo em vista os seus objetivos; 

c) avaliar o desempenho dos setores administrativos tendo em vista as suas finalidades 
organizacionais; 

d) avaliar a execução das ações planejadas e programadas para o período. 

Após análise das respostas encaminhadas pelo município, foram constatadas as seguintes 
deficiências na execução dos controles gerenciais: 

Quadro 3 – Fragilidades quanto aos controles gerenciais das atividades. 

Descrição 

Ausência de controle de demandas reprimidas (não atendidas) de medicamentos (Acórdão TCU nº 
1.459/2011 – Plenário) 
Inexistência de controle de medicamentos adquiridos em decorrência de demandas judiciais. 
Ausência de controle manual ou eletrônico acerca do estoque necessário para evitar a falta de 
medicamentos (estoque mínimo de segurança e ponto de reposição) 



 

 

Inexistência de controles acerca das fases do processo licitatório, de modo a identificar o tempo médio 
gasto em cada etapa do processo e iniciar o processo de aquisição tempestivamente. 
Falta de gerenciamento centralizado das quantidades das atas de registro de preços de medicamentos. 

Fonte: QACI – Medicamentos 

Por consequência, a inexistência desses controles pode resultar em excesso de 
judicialização, levando ao aumento de gastos com aquisição de medicamentos e consequente 
comprometimento da programação de compras; falta de medicamentos importantes para a 
população, prejudicando a adesão ao tratamento e consequentemente à resolubilidade 
terapêutica, entre outras. Somente com um controle gerencial eficaz poderá a prefeitura de 
Nossa Senhora do Livramento/MT se organizar de forma a estabelecer um cronograma 
adequado de compras, completando os processos licitatórios tempestivamente, sem 
interrupções na dispensação de medicamentos nem atropelos de última hora. 

d) Deficiências/ausência de controles preventivos de fraudes e conluios. 

Diversas atividades específicas do controle podem ser eficazes na prevenção de fraudes e 
abusos, tais como a análise circunstanciada dos licitantes, das propostas e das alterações 
contratuais e a verificação das cláusulas contidas nos editais, a fim de evitar direcionamento, 
fracionamento do objeto ou jogo de planilha, assim como consulta para verificar a 
ocorrência de penalidades que impedem as empresas de licitar e contratar, especialmente o 
Cadastro Específico de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, Cadastro Nacional de 
Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa do CNJ e Cadastro de 
Inidôneos do TCU.  

Nesse contexto, a execução dessas rotinas revela-se de extrema importância, tendo em vista 
que a prática de atos visando a frustrar os objetivos da licitação é tipificada como crime pela 
Lei nº 8.666/93 (art. 82 e 89). Destaca-se, ainda, que o art. 97 da mesma Lei dispõe que é 
crime admitir à licitação ou celebrar contrato com empresa ou profissional declarado 
inidôneo, ensejando por parte da Administração a adoção de procedimentos com vistas a 
evitar a participação dessas empresas ou profissionais inidôneos no certame. 

Por meio QACI aplicado no município de Nossa Senhora do Livramento, foi possível listar 
as seguintes fragilidades: 

Quadro 4 – Fragilidades quanto aos controles preventivos de fraudes e conluios. 

Descrição 

Ausência de realização de consultas durante o certame e anexadas ao processo para verificar a 
ocorrência de registro de penalidades que impedem as empresas de licitar e contratar, tais como o 
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, Cadastro Nacional de Condenações 
Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa - CNJ e Lista de Inidôneos do TCU. 

Inexistência de rotinas para prevenção de fraudes e conluios, a exemplo de análise dos endereços das 
empresas, quadro societário, data de constituição da empresa, análise das propostas em relação ao 
formato, empresas de servidores do Órgão ou Entidade Pública. 



 

 

Fonte: QACI – Medicamentos 

Por consequência, ao não instituir rotinas para prevenção de fraudes e conluios, a Prefeitura 
Municipal de Nossa Senhora do Livramento assume o risco de ocorrência de fraude à 
licitação ou outras atividades ilícitas com prejuízo ao erário. 

Em face do exposto, os achados de auditoria indicam que a atividade de assistência 
farmacêutica no município de Nossa Senhora do Livramento/MT apresenta fragilidades em 
seus sistemas de gestão de riscos e controles internos. Assim, é preciso que o gestor 
municipal adote providências, com base no diagnóstico realizado, buscando implementar os 
controles internos inexistentes citados e, consequentemente, aprimorar a gestão da atividade 
de transferências voluntárias em benefício da sociedade.  

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 05/2015, de 22 de setembro de 2015, a Prefeitura Municipal de Nossa 
Senhora do Livramento/MT apresentou a seguinte manifestação: 

“Quanto à fragilidade nos controles internos da Farmácia Municipal, este município vem se 
esforçando para adequação das necessidades da logística de entrada de materiais, 
armazenamento e distribuição, visando a atender todas as normas técnicas. 

No entanto, cabe destacar que, em muito, já melhorou todo este procedimento.  

Outrossim, informamos que a visita da CGU vem contribuir para esse processo de 
melhoria, pois a governança municipal pode identificar pontos de fragilidades e 
necessidades de diversas adequações e implantação de manuais de rotinas, nos quais a 
equipe da Farmácia Municipal já está trabalhando para a realização das devidas 
adequações, possibilitando assim, um melhor controle interno.”  

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em sua manifestação, o gestor reconhece as fragilidades detectadas nos controles internos 
relativos à gestão da assistência farmacêutica e informa que estão sendo adotadas medidas 
para melhorá-los.  

Nesse sentido, as falhas apontadas tiveram como objetivo fornecer subsídios para estruturar 
e aprimorar os controles internos concernentes às atividades da assistência farmacêutica, em 
busca da melhoria da governança na gestão municipal. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.4. A Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso não efetivou a contrapartida 
do Componente Básico da Assistência Farmacêutica nos prazos e nos valores 
pactuados.  
 
Fato 



 

 

 

Conforme disposto no art. 24 da Portaria GM/MS nº 204, de 29 de janeiro de 2007, o Bloco 
de Assistência Farmacêutica é constituído por três componentes, quais sejam: Componente 
Básico da Assistência Farmacêutica, Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica e 
Componente de Medicamentos de Dispensação Excepcional.  

O Componente Básico da Assistência Farmacêutica é composto de uma Parte Financeira 
Fixa e de uma Parte Financeira Variável. Segundo o disposto no § 3º do art. 25 da Portaria 
GM/MS nº 204/2007, “os gestores estaduais e municipais devem compor o financiamento da 
Parte Fixa do Componente Básico, como contrapartida, em recursos financeiros, 
medicamentos ou insumos, conforme pactuação na CIB e normatização da Política de 
Assistência Farmacêutica vigente”.  

A Portaria GM/MS nº 1.555, de 30 de julho de 2013, aprova as normas de financiamento e 
execução do Componente Básico da Assistência Farmacêutica. De acordo com o disposto no 
art. 3º da referida Portaria, o financiamento Componente Básico da Assistência 
Farmacêutica é de responsabilidade das três esferas de gestão, devendo ser aplicados os 
seguintes valores mínimos: 

I - União: R$ 5,10 por habitante/ano;  

II - Estados: R$ 2,36 por habitante/ano; e  

III - Municípios: R$ 2,36 por habitante/ano.  

Por meio da Resolução nº 245 da Comissão Intergestores Bipartite, de 05 de dezembro de 
2013, a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso pactuou pela descentralização de 
recursos financeiros (R$ 2,36 por habitante/ano) para aquisição de medicamentos 
necessários para a Assistência Farmacêutica na Atenção Básica, por meio de repasses fundo 
a fundo para os municípios, a partir do mês de janeiro de 2014, em parcelas mensais 
correspondentes a 1/12 do valor anual.  

Na tabela de população de Mato Grosso, Anexo I dessa Resolução, Nossa Senhora do 
Livramento/MT possui 12.819 habitantes, devendo, portanto, receber do Estado de Mato 
Grosso, a partir de janeiro de 2014, o montante de R$ 30.252,84, divididos em 12 parcelas 
de R$ 2.251,07.  

A fim de verificar a efetivação da contrapartida estadual nos últimos doze meses, 
relativamente ao Município de Nossa Senhora de Livramento, por meio da Solicitação de 
Fiscalização nº 05, de 11/08/2015, foram solicitadas informações à Prefeitura Municipal.  

Em resposta, por meio do Ofício nº 074/SMS/2015, de 13/08/2015, a Secretária Municipal 
de Saúde apresentou os extratos da conta corrente nº 54413-2, Agência 2764-2, do Banco do 
Brasil S.A (conta específica da contrapartida estadual da Assistência Farmacêutica Básica) 
referentes ao período de 23/12/2013 a 30/06/2015, constatando-se que, em 2014, foram 
repassados pelo Estado de Mato Grosso valores inferiores ao pactuado, como se pode ver no 
quadro a seguir: 

Quadro – Contrapartida Estadual ao Município de Nossa Senhora do Livramento. 



 

 

Data Histórico Valor (R$) 
11/04/2014 Pagamento Farmácia Básica ref. ao mês de janeiro/2014, conforme 

processo nº 103440/2014.  
789,01 

11/04/2014 Pagamento Diabete Mellintus ref ao mês janeiro/2014, conforme 
processo 103440/2014. 

212,10 

02/05/2014 Pagamento Farmácia Básica ref. ao mês de fevereiro/2014, conforme 
processo nº 195804//2014.  

789,01 

02/05/2014 Pagamento Diabete Mellintus ref ao mês fevereiro/2014, conforme 
processo nº 195804//2014. 

212,10 

15/08/2014 Pagamento Farmácia Básica e Diabetes relativo ao mês de maio/2014. 
Processo nº 284718//2014. 

2.521,07 

22/08/2014 Pagamento Farmácia Básica e Diabetes relativo ao mês de abril/2014. 
Processo nº 284718//2014. 

2.521,07 

19/11/2014 Pagamento Farmácia Básica e Diabetes relativo ao mês de 
março/2014. Processo nº 198404//2014. 

789,01 

19/11/2014 Pagamento Farmácia Básica e Diabetes relativo ao mês de 
março/2014. Processo nº 198404//2014. 

212,10 

26/02/2015 Repasse FF, Farmácia Básica e Diabetes Mellintus, Dez/14, conforme 
memorando nº 010/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores e despacho 
do secretário ordenador de despesas. Processo nº 420001/2015. 

2.521,07 

17/04/2015 Repasse FF, Farmácia Básica e Diabetes Mellintus, Out/14, conforme 
memorando nº 006/2015/GI/CAF/SES, planilha de valores e despacho 
do secretário ordenador de despesas. Processo nº 41937/2015. 

2.521,07 

30/06/2015 Repasse FF, Farmácia Básica e Diabetes Mellintus, referente ao mês 
de setembro/2014, conforme memorando nº 082/2014/GI/CAF/SES, 
planilha de valores e despacho do secretário ordenador de despesas. 
Processo nº 483688/2015. 

2.521,07 

30/06/2015 Repasse FF, Farmácia Básica e Diabetes Mellintus, referente ao mês 
de novembro/2014, conforme memorando nº 1848/2014/GBSES, 
planilha de valores e despacho do secretário ordenador de despesas. 
Processo nº 669985/2014. 

2.521,07 

Total recebido de contrapartida estadual referente a 2014 18.129,75 
Valor pactuado a transferir, nos termos da Resolução nº 245 da Comissão Intergestores 
Bipartite, de 05/12/2013.  

30.252,84 

Valor da contrapartida estadual do Componente Básico da Assistência Farmacêutica 
não efetivada 

12.123,09 

Fonte: Extratos da conta corrente nº 54413-2, Agência 2764-2, do Banco do Brasil S.A, de 23/12/2013 a 
30/06/2015, e FIP 680 – Pagamentos efetuados por credor – empenhos e liquidações da Secretaria de Fazenda 
do Estado de Mato Grosso.  

Com efeito, verifica-se que o município de Nossa Senhora do Livramento deixou de receber 
de contrapartida estadual, referente a 2014, o montante de R$ 12.123,09. 

Face ao exposto, restou comprovado que o Estado de Mato Grosso/Secretaria de Estado de 
Saúde não efetuou a contrapartida do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no 
Município de Nossa Senhora de Livramento, conforme previsto nas normas 
regulamentadoras. Além disso, é importante ressaltar que os pagamentos do exercício 2014 
foram efetuados com atraso, conforme Relatório do FIPLAN – FIP 680 – referente ao 
exercício 2014, anexo ao Ofício nº 1422/2015/GBSES/MT/2015, de 28 de agosto de 2015. 

Sobre essa situação, o art. 17, caput, da Portaria GM/MS nº 1.555/2013 dispõe que a 
transferência dos recursos do Ministério da Saúde poderá ser suspensa quando se comprovar 
a não-aplicação de recursos da contrapartida das Secretarias Estaduais e das Municipais de 
Saúde, nos valores definidos no art. 3º. 

  
##/Fato## 



 

 

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

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

3. Conclusão 
 

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



 

 

Ordem de Serviço: 201504604 
Município/UF: Nossa Senhora do Livramento/MT 
Órgão: MINISTERIO DA SAUDE 
Instrumento de Transferência: Fundo a Fundo ou Concessão  
Unidade Examinada: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO PREF GABINETE DO 
PREFEITO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 2.321.015,43 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 17/08/2015 a 20/08/2015 sobre a 
aplicação dos recursos da programação 0106 - Execução Financeira da Atenção Básica  no 
município de Nossa Senhora do Livramento/MT. 
 
A ação fiscalizada destina-se à realização de gastos voltados à Atenção Básica em Saúde, 
mediante a efetivação da política de atenção básica resolutiva, de qualidade, integral e 
humanizada.   

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. Os recursos da conta do Bloco da Atenção Básica não são geridos 
exclusivamente pela Secretaria Municipal de Saúde. 
 
Fato 
 

Em análise dos documentos comprobatórios das despesas do Bloco da Atenção Básica 
referentes ao período de 01/01/2014 a 30/06/2015, constatou-se que os recursos da Atenção 
Básica não são geridos exclusivamente pela Secretaria Municipal de Saúde. A gestão dos 
recursos é realizada pelo Prefeito Municipal e pelo Secretário Municipal de Administração, 
Planejamento e Finanças, conforme verificado nas notas de empenho, de liquidação e nas 
ordens de pagamento. 

Diante do exposto, verifica-se que a situação apontada está em desacordo com o artigo 9º, 
III, da Lei nº 8.080/1990, o qual dispõe que, no âmbito municipal, a direção do Sistema 
Único de Saúde cabe à Secretaria de Saúde. 



 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 05/2015, de 22 de setembro de 2015, a Prefeitura Municipal de Nossa 
Senhora do Livramento/MT apresentou a seguinte manifestação: 

“Insta salientar que todos os processos de despesas com recursos da Atenção Básica são 
deflagrados e autorizados pela Secretaria Municipal de Saúde, porém os processos de 
pagamento como de resto todos os processos de pagamento realizados por todos os órgãos 
e setores desta Administração Municipal são realizados sob as ordens do Prefeito 
Municipal. Isso porque nossa estrutura administrativa é mínima e não comporta a 
descentralização dos processos de pagamento.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em que pese as dificuldades apresentadas, a gestão dos recursos da Atenção Básica da 
Saúde está em desacordo com o disposto no art. 9º, III, da Lei nº 8.080/1990. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: O gestor federal deve notificar o gestor municipal para que a conta do 
Bloco da Atenção Básica em Saúde tenha como titular exclusivo o Secretário Municipal de 
Saúde ou ocupante de cargo equivalente, sob pena de transferência da administração dos 
recursos concernentes ao Fundo Nacional de Saúde - FNS para o Estado até a definitiva 
regularização, conforme determinações da Lei nº 8.142/90. 
 
 
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. Editais dos Pregões Presenciais nºs 03/2014, 22/2014, 45/2014 e 13/2015 com 
cláusulas restritivas ao caráter competitivo da licitação. 
 
Fato 
 

A Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento/MT disponibilizou quatro 
procedimentos licitatórios na modalidade de Pregão Presencial que foram realizados nos 



 

 

exercícios de 2014 e 2015, os quais envolveram recursos federais do Bloco de 
Financiamento da Atenção Básica em Saúde e recursos de outros Programas e de diversas 
Secretarias do Município, conforme descrito a seguir. 

a) Pregão Presencial nº 003/2014 

O Pregão Presencial nº 003/2014 (Processo Administrativo nº 5002/2013), tipo menor preço 
por item, foi realizado no dia 12/02/2014, em sistema de registro de preços, com objetivo de 
aquisição de materiais gráficos (impressos, faixas, cartões e banner) para atender as 
Secretarias Municipais de Saúde, Administração, Planejamento e Finanças, 
Desenvolvimento Rural, Obras e Infraestrutura e Assistência Social, por um período de 12 
meses. Sagraram-se vencedoras as empresas 4D SESUGNER Gráfica e Editora (CNPJ 
13.278.238/0001/25), com proposta no valor de R$ 24.229,00 e a empresa Fênix Comércio e 
Serviços (CNPJ 13.184.156.0001-11), com proposta no valor de R$ 33.314,00.  

b) Pregão Presencial nº 13/2015 

O Pregão Presencial nº 013/2015, tipo menor taxa administrativa (maior desconto), foi 
realizado no dia 27/02/2015, em sistema de registro de preços, com objetivo de aquisição de 
contratação de empresa operadora de sistema de cartões de gerenciamento e manutenção 
preventiva e corretiva (mecânica em geral, elétrica, funilaria, alinhamento, balanceamento, 
cambagem, troca de óleo, etc) bem como fornecimento de peças, pneus e acessórios para 
atender aos veículos pertencentes à frota municipal e em veículos que vierem a ser locados, 
cedidos ou utilizados como objeto de possíveis convênios e contratos em que seja prevista a 
manutenção. Sagrou-se vencedora do certame a empresa Prime Consultoria e Assessoria 
Empresarial LTDA (CNPJ 05.340.639/0001-30) com proposta no valor de R$ 457.384,26.  

c) Pregão Presencial nº 022/2014 

O Pregão Presencial nº 022/2014 (Processo Administrativo nº 588/2014), tipo menor preço 
por lote, foi realizado no dia 22/05/2014, em sistema de registro de preços, com objetivo de 
aquisição de gêneros alimentícios, recarga de gás de cozinha em botijões com 13 kg e 
material de limpeza para atender todas as secretarias municipais. Sagraram-se vencedoras as 
empresas Dejanir Gonçalo de Almeida ME (CNPJ: 04.628.935/0001-78) com proposta no 
valor de R$ 36.000,00; G. Manoel da Silva (CNPJ 12.514.236/0001-25) com proposta no 
valor de R$ 234.994,48; J.A.A de Queluz – ME (CNPJ 17.942.077/0001-83) com proposta 
de R$ 16.704,99; Noix Comércio de Produtos Alimentícios LTDA (CNPJ 01.174.808/0001-
58) com proposta de R$ 100.105,56; Novos Tempos Com. Prod. Limpeza LTDA (CNPJ 
10.971.702/0001-76) com proposta no valor de R$ 139.000,00 e Supermercado Renascer 
LTDA (CNPJ 01.931.496/0001-80) com proposta no montante de R$ 46.992,00.  

d) Pregão Presencial nº 045/2014 

O Pregão Presencial nº 045/2014, tipo menor preço por item, foi realizado no dia 
28/11/2014, em sistema de registro de preços, com objetivo de aquisição de pneus novos de 
1ª linha, câmara e protetores de aro para manutenção da frota de veículos e máquinas 
pesadas para atender todas as secretarias da Prefeitura Municipal. Sagraram-se vencedoras 
do certame as empresas A.M. de Abreu LTDA (CNPJ 18.523.063/0001-98) com proposta 
no valor de R$ 36.300,00; Aguilera Auto Peças LTDA (CNPJ 37.525.771/0005-36) com 
proposta no montante de R$ 111.522,50; Hannelise Reiter Pattis (CNPJ 10.638.136/0001-



 

 

85) com proposta de R$ 320.355,00 e Pneus Via Nobre LTDA (CNPJ 01.976.860/0001-28) 
com proposta no montante de R$ 168.385,00. 

Em análise dos editais dos referidos procedimentos licitatórios, foram constatadas as 
impropriedades descritas a seguir. 

1 - Vedação à participação de consórcio sem motivação. 

Verificou-se a existência de cláusula com potencial de restringir o caráter competitivo do 
certame no edital dos quatro Pregões supracitados. O item 4.3 “b” dos respectivos editais 
restringe a participação de empresa consorciada no certame sem elementos ou razões que 
motivem o seu impedimento.  

Em situações similares, o Tribunal de Contas da União tem orientado que, caso seja feita a 
opção por não permitir, no edital do certame, a participação de empresas na forma de 
consórcios, considerando a faculdade constante do art. 33, caput, da Lei nº 8.666/1993, 
justifique formalmente tal escolha no respectivo processo administrativo da licitação.” 
(Acórdãos nºs 1.878/2005-Plenário, 1.636/2007-Plenário, 1.316/2010-1ª Câmara, 
1.102/2009-1ª Câmara e 3.654/2012-2ª Câmara). 

Deveria ser analisada, portanto, a situação de cada contratação, a partir de suas variáveis, tal 
qual o risco à competitividade, as dificuldades de gestão do contrato e a capacitação técnica 
dos participantes.   

2 - Estimativa de preços elaborada pela Prefeitura com apenas três fornecedores, sem 
ampliação das fontes de pesquisa, de forma a possibilitar maior confiabilidade na estimativa 
em relação ao preço praticado no mercado, contrariando o Acórdão do TCU nº 265/2010-
Plenário. 

Conforme consta dos Termos de Referência relativos aos Pregões Presenciais nºs 003/2014, 
013/2015 e 22/2014, as respectivas estimativas de preços foram baseadas apenas em três 
cotações de 2014 e 2015, apresentadas pelas seguintes empresas: Intergraf, Jacigran 
Comércio e Serviços e N.D Comércio de Serviços Gráficos (Pregão Presencial nº 003/2014); 
ACP Informática, Brasil Card e SH Informática (Pregão Presencial nº 013/2015) e G. 
Manoel – ME, Renascer e Mercado 3 Irmãos (Pregão Presencial nº 022/2014). No Pregão 
Presencial nº 45/2014, não há cotações de preços que subsidiaram a estimativa elaborada 
pelo município de Nossa Senhora do Livramento/MT. 

Nesse sentido, o objetivo da cotação de preços é obter os valores praticados no mercado e, 
consequentemente, subsidiar o Termo de Referência com preços realistas praticados no 
mercado. No entanto, para que a cotação tenha eficácia, faz-se necessário ampliar as fontes 
de pesquisa e, principalmente, realizar a depuração dos valores pesquisados, ou seja, a 
Administração deve valer-se, adicionalmente, além dos três orçamentos de fornecedores, das 
seguintes fontes de pesquisa: referência de preços obtida a partir dos contratos anteriores do 
próprio órgão; contratos de outros órgãos; atas de registro de preços de outras unidades 
federadas; preços consignados nos sistemas de pagamentos; valores divulgados em 
publicações técnicas especializadas; e quaisquer outras fontes capazes de retratar valores da 
contratação. 



 

 

Ademais, cabe ressaltar que o entendimento do Tribunal de Contas da União exarado no 
Acórdão nº 265/2010-Plenário foi no sentido de orientar às Unidades Jurisdicionadas que 
realizassem “detalhada estimativa de preços com base em pesquisa fundamentada em 
informações de diversas fontes propriamente avaliadas, como, por exemplo, cotações 
específicas com fornecedores, contratos anteriores do próprio órgão, contratos de outros 
órgãos e, em especial, os valores registrados no Sistema de Preços Praticados do SIASG e 
nas atas de registro de preços da Administração Pública Federal, de forma a possibilitar a 
estimativa mais real possível, em conformidade com os arts. 6º, inciso IX, alínea “f”, e 43, 
inciso IV, da Lei nº 8.666/1993". 

Cabe registrar que os exames realizados na amostra indicaram que os recursos federais 
fiscalizados foram aplicados na Atenção Básica em Saúde. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 05/2015, de 22 de setembro de 2015, a Prefeitura Municipal de Nossa 
Senhora do Livramento/MT apresentou a seguinte manifestação: 

“1 - Vedação à participação de consórcio sem motivação 

Este apontamento é recorrente em todo relatório e se dá pelo fato de que o modelo de edital 
geralmente utilizado pela Administração possui tal vedação, situação que já foi corrigida 
mediante a determinação de retirada da vedação nos próximos editais. 

Porém, uma coisa é verificarmos a existência de uma impropriedade no edital e outra bem 
diferente é afirmar que tal trouxe prejuízo efetivo para a competitividade do certame. 

Note que a formação de consócio ocorre invariavelmente para participar de licitações cujo 
objeto envolva alta complexidade de sorte que as empresa reunidas em consórcio soma suas 
expertises a fim de atender as exigências técnicas previstas no certame. 

Por outro lado, é óbvio que não se forma um consórcio para participar de processo 
licitatório cujo objeto é de baixa complexidade a exemplo da aquisição de materiais de 
consumo. 

Assim, embora a vedação injustificada na participação e consórcios possa ser reconhecida 
como um erro técnico contido no edital, na prática, não trouxe qualquer prejuízo à 
competitividade do certame. 

2 - Estimativa de preços elaborada pela Prefeitura com apenas três fornecedores, sem 
ampliação das fontes de pesquisa, de forma a possibilitar maior confiabilidade na 
estimativa em relação ao preço praticado no mercado, contrariando o Acórdão do TCU nº 
265/2010-Plenário. 

Em face de sermos um município do interior que possui um número mínimo de empresas 
instaladas, dada a distância e até mesmo da recorrente negativa das empresas consultadas, 
a obtenção de orçamentos para balizamento de preços nos é bastante custosa. 



 

 

Motivo pelo qual as estimativas de preços geralmente eram realizadas mediante consulta a 
três fornecedores. 

Assim ante as dificuldades de termos acesso a preços de várias empresas todas situadas em 
outros municípios somos abrigados a efetivar a cotação pelo número mínimo previsto em 
lei.”  

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Quanto à vedação de participação de empresas em consórcio, questionou-se a falta de 
motivação. Nesse sentido, a possibilidade de participação ou não de consórcios de empresas 
em processo licitatório é uma decisão discricionária da administração pública. No entanto, 
pelo princípio da motivação, a Administração Pública deve fundamentar suas decisões que 
restrinjam ou limitem direitos, inclusive as discricionárias. Além disso, o art. 3°, § 1º, I, da 
Lei nº 8.666/93 preconiza que é vedado aos agentes públicos “admitir, prever, incluir ou 
tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou 
frustrem o seu caráter competitivo”.  

No que se refere à estimativa de preços, em que pese as dificuldades apresentadas, há de se 
ressaltar que a ampliação das fontes tem por objetivo subsidiar a Administração a obter 
preços mais próximos daqueles praticados no mercado para balizar as licitações. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.2. Os recursos federais avaliados não foram movimentados, em sua totalidade, na 
conta específica da Atenção Básica. 
 
Fato 
 

De acordo com o disposto na Portaria MS/GM nº 204, de 29 de janeiro de 2007, os recursos 
federais destinados às ações e aos serviços de saúde são organizados e transferidos na forma 
de blocos de financiamento. O Bloco da Atenção Básica é constituído por dois componentes: 
Piso da Atenção Básica Fixo e Piso da Atenção Básica Variável. O Piso da Atenção Básica 
Variável (PAB Variável) é constituído por recursos financeiros destinados ao financiamento 
de estratégias, realizadas no âmbito da atenção básica em saúde, tais como Saúde da 
Família, Agentes Comunitários de Saúde, Saúde Bucal e outros. 

No período fiscalizado, 01/01/2014 a 30/06/2015, o município de Nossa Senhora de 
Livramento/MT recebeu o montante de R$ 2.201.287,43, como se pode observar no quadro 
a seguir:  

Quadro – Recursos Recebidos do Bloco da Atenção Básica. 

Componente Ação/Serviço/Estratégia Valor Líquido Recebido (R$) 
2014  2015 

Piso da Atenção 
Básica Fixo – 
PAB Fixo 

PAB Fixo     323.400,00   188.650,00 

Piso da Atenção 
Básica Variável 

Agentes Comunitários de Saúde - ACS     310.520,00   197.730,00 
Incentivo Adicional ao Programa de       28.392,00              0,00 



 

 

Agentes Comunitários de Saúde 
Núcleos de Apoio à Saúde da Família - 
NASF 

    132.000,00     84.000,00 

Programa de Melhoria do Acesso e da 
Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) 

    136.801,28     81.000,00 

Programa Saúde na Escola - Semana Saúde 
na Escola 

           594,15              0,00 

Saúde Bucal - SB       85.965,00     54.705,00 
 Saúde da Família - SF     352.935,00   224.595,00 
Subtotal   1.370.607,43   830.680,00 
Total recebido de 01/04/2014 a 30/06/2015    2.201.287,43 

 Fonte: Site do Fundo Nacional de Saúde, 13/08/2015.  

Os exames nos extratos bancários da conta corrente específica do Bloco da Atenção Básica 
(a conta corrente nº 00624009-2, Agência 0790, da Caixa Econômica Federal), no período 
de 01/01/2014 a 30/06/2015, indicaram que a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora de 
Livramento/MT transferiu dessa conta, por meio de Transferência Eletrônica Disponível 
(TED), o montante de R$ 1.816.033,40, dos quais R$ 1.408.925,20 inicialmente não se 
identificou o destino. Na justificativa do gestor, entretanto, a prefeitura fiscalizada 
apresentou comprovantes da execução das despesas, inclusive as com pagamento de pessoal, 
compatíveis com ações do Bloco da Atenção Básica, que perfizeram o valor de R$ 
1.839.756,58.  

As despesas apresentadas foram pagas, todavia, por meio das contas bancárias a seguir 
relacionadas: conta nº 65.600-8 da agência 1263-7 do Banco Bradesco e contas nºs 54655-0, 
59296-X, 110880-8, 35595-X da agência 2764-2 do Banco do Brasil. 

A prática de transferir os recursos da conta específica do Bloco da Atenção Básica para 
outras contas, adotada pela prefeitura fiscalizada, contraria o art. 2º do Decreto nº 7.507, de 
27 de novembro de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos 
a Estados, Distrito Federal e Municípios e diz o seguinte:  

 “Decreto nº 7.507/2011 

[...] 

Art. 2º  Os recursos de que trata este Decreto serão depositados e mantidos em 
conta específica aberta para este fim em instituições financeiras oficiais 
federais.  

§ 1º  A movimentação dos recursos será realizada exclusivamente por meio 
eletrônico, mediante crédito em conta corrente de titularidade dos fornecedores 
e prestadores de serviços devidamente identificados. 
[...]”  

 
Cabe ressaltar que, além de infringir as disposições legais, a transferência de recursos da 
conta específica do Bloco da Atenção Básica para outras contas dificulta a verificação da 
regularidade da aplicação dos recursos transferidos e da adequação das despesas realizadas 
com os objetivos específicos desse bloco de financiamento.    
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 



 

 

Por meio do Ofício nº 05/2015, de 22 de setembro de 2015, a Prefeitura Municipal de Nossa 
Senhora do Livramento/MT manifestou-se apresentando quadros e planilhas, anexos às 
evidências deste relatório, detalhando que os valores transferidos da conta corrente 
específica do Piso da Atenção Básica (PAB) apontados pela CGU: “foram transferidos para 
duas contas correntes exclusivas para pagamento de proventos dos servidores da Atenção 
Básica.”.  

Além disso, a prefeitura fiscalizada apresentou planilhas e documentos dos processos de 
pagamentos demonstrando:  

“a) para quais contas foram transferidos e valores parciais ou integral de cada crédito da 
Conta do Piso da Atenção Básica, onde é possível conciliar com o Extrato da Conta PAB 
54.655-0 e comprovar as transferências dos valores do quadro acima e identificar que os 
valores de saldo que ficam na conta são pagos direto ao fornecedor ou prestador de serviço 
titular de acordo com o Decreto nº 7.507/2011. As contas salários são de uso exclusivo para 
pagamento de salário, cujas contas são: Conta Salário do Banco do Brasil Agência nº 
2764-2 - Conta 35.595-X ou Conta Salário do Banco Bradesco Agência nº 1263-7 -  Conta 
605.600-8; 

b) discriminando o nome dos servidores e valores pagos aos mesmos, com a respectiva 
ordem de pagamento e folha de pagamento, comprovando que esses valores foram 
aplicados em pagamento de folha, sendo que a diferença entre os valores transferidos para 
a conta salário e o crédito, fica um saldo e esses saldos já foram discriminados e são 
comprovados na planilha acima e através da cópia dos processos de pagamentos anexo.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Embora a prefeitura fiscalizada tenha apresentado 15 folhas de pagamento de pessoal e 211 
processos de pagamento de despesas das ações do Bloco da Atenção Básica, a transferência 
dos recursos da conta específica para outras contas da prefeitura, nº 65.600-8 da agência 
1263-7 do Banco Bradesco e contas nºs 54655-0, 59296-X, 110880-8, 35595-X da agência 
2764-2 do Banco do Brasil,  inviabiliza a comprovação da regularidade da execução do 
programa,  visto que, além de misturar os recursos federais  com recursos próprios da 
prefeitura, essa transferência dificulta o controle da regular aplicação dos valores e 
caracteriza do rompimento do nexo de causalidade financeiro,  impossibilitando, assim, o 
reconhecimento do nexo de causalidade entre as ações executadas e os recursos federais 
transferidos ao município.  

Exemplo dessa dificuldade foi a identificação de despesas realizadas com a aquisição de 
bolos simples, bolos de aniversário e salgados para a Secretaria Municipal de Saúde e o 
pagamento da verba indenizatória da Secretária de Saúde. Como na conta corrente nº 54655-
0 foram movimentados outros recursos além dos do Piso da Atenção Básica, não se pode 
apontar essas despesas como inelegíveis, uma vez que podem ter sido custeadas, em 
decorrência da mistura dos recursos, com recursos próprios da prefeitura.     

Nesse sentido, o Tribunal de Contas da União, por meio do Acórdão nº 318/2004-2ª Câmara, 
foi enfático ao afirmar que: “A movimentação dos recursos em contas específicas é de 
grande importância para fins de controle da regular aplicação dos valores, devendo ser 



 

 

seguida rigorosamente, em prol da transparência no trato dessas quantias.”.  

Em face do exposto, mantém-se a constatação da não movimentação dos recursos do bloco 
da atenção básica na conta específica para a qual os recursos foram transferidos pela União.  

  
##/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: 201504557 
Município/UF: Nossa Senhora do Livramento/MT 
Órgão: MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME 
Instrumento de Transferência: Fundo a Fundo ou Concessão  
Unidade Examinada: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO PREF GABINETE DO 
PREFEITO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 97.500,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 17/08/2015 a 20/08/2015 sobre a 
aplicação dos recursos do programa 2037 - Fortalecimento do Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS) / 2A60 - Serviços de Proteção Social Básica no município de 
Nossa Senhora do Livramento/MT. 
 
A ação fiscalizada destina-se ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos/SCFV, que integra a ação 2A60 - Serviços de Proteção Social Básica, do Programa 
2037 - Fortalecimento do Sistema Único da Assistência Social. O cofinanciamento federal 
do SCFV consiste na descentralização de recurso financeiro, pelo Fundo Nacional de 
Assistência Social (FNAS), na modalidade fundo a fundo, de modo regular e automático, 
por meio do Piso Básico Variável/PBV. O SCFV compõe a Proteção Social Básica, do 
Sistema Único da Assistência Social (SUAS), cuja regulamentação foi tratada na Tipificação 
Nacional de Serviços Socioassistenciais, aprovada pela Resolução CNAS nº 109/2009. O 
Serviço tem como objetivo estimular o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, 
constituindo-se em um serviço complementar às ações relacionadas ao trabalho social com 
as famílias realizadas por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às 
Famílias/PAIF e do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e 
Indivíduos/PAEFI.   

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. Desenvolvimento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no 
município de Nossa Senhora do Livramento/MT. 
 
Fato 
 



 

 

A fiscalização do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) foi 
realizada no período de 17/08/2015 a 20/08/2015, abrangendo os seguintes grupos: maiores 
de 60 anos, 06 a 13 anos e de 14 a 17 anos. Por meio das Solicitações de Fiscalização nºs 
002, 007 e 008, foram solicitadas informações acerca das atividades do SCFV desenvolvidas 
pelo citado município, as quais foram disponibilizadas por meio dos Ofícios GP nºs 
211/2015 e 212/2015, ambos de 14 de agosto de 2015. Além disso, realizou-se visita “in 
loco” para confirmação das informações. Da análise efetuada, foram verificadas as situações 
descritas a seguir. 

a) O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos é executado pelo próprio 
município de Nossa Senhora do Livramento/MT, em 04 (quatro) locais, sendo 03 (três) para 
atendimento ao idoso e um local para atendimento dos Grupos de 06 a 13 anos e de 14 a 17 
anos.  

b) Verificou-se que as atividades desenvolvidas estão sendo ofertadas de acordo com a 
Tipificação Nacional de Serviço Socioassistencial (Resolução CNAS nº 109/2009). 

c) Foi disponibilizada a relação de todos os participantes do SCFV, por grupo/faixa etária, 
assim como a relação dos participantes que se encontram em situação prioritária.  

d) Foi informada a equipe técnica responsável pelo desenvolvimento do SCFV no 
município. 

e) O gestor informou que a divulgação da oferta do SCFV é feita pelos Técnicos de 
Referência e pela Coordenação do Centro de Referência de Assistência Social nos grupos 
realizados continuamente, em visitas domiciliares e por meio de carro de som. 

f) Com base nos controles de presença relativos ao período de janeiro/2015 a junho/2015, 
verificou-se que o controle quanto à participação dos usuários nas atividades ofertadas pelo 
SCFV é realizado através de Diário de Frequência.  

g) O gestor informou que oferece transporte, às quintas-feiras, aos idosos que residem em 
duas comunidades rurais (Morro da Boa Vista e Santa Luzia) em razão da distância das suas 
residências. 

h) Verificou-se, ainda, que as coordenadoras dos grupos alimentam e mantêm atualizados os 
registros de participações dos usuários no SCFV por meio do Sistema de Informação do 
Serviço de Convivência (SISC), trimestralmente. 

  
##/Fato## 

2.1.2. Aquisição de materiais com preços superiores aos registrados no Pregão 
Presencial nº 22/2014. 
 
Fato 
 

Da análise das despesas executadas com recursos do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos, referentes ao período de 01/01/2014 a 30/06/2015, constatou-se 
que os valores dos produtos constantes da nota fiscal nº 2.978, da empresa Novos Tempos 
Comércio de Produtos de Limpeza Ltda – EPP (CNPJ 10.971.702/0001-76), são superiores 



 

 

aos valores contratados, conforme discriminado no quadro a seguir. A citada empresa 
venceu o Lote 06 (produtos de limpeza) do Pregão Presencial nº 22/2014, com valor global 
da proposta de R$ 139.000,00, conforme Ata de Registro de Preços nº 022/2014. O 
pagamento foi no valor total de R$ 6.987,47, conforme nota fiscal nº 2.798, de 30/06/2014, 
nota de empenho nº 1597/2014, nota de liquidação nº 1818 e ordem de pagamento 1792, de 
03/07/2014. 

Quadro – Produtos adquiridos com valores superiores aos contratados. 

Item 
na 
Ata 

Descrição do item Valor da 
Ata de 
Registro 
de Preços 
(R$) 

Valor 
da 
nota 
fiscal 
(R$) 

Diferença 
por 
unidade 
(R$) 

Quantidade 
adquirida  

Diferença 
total (R$) 

1 Água sanitária 2 litros 3,00 4,00 1,00 30 30,00 
2 Álcool 11itro 4,30 4,55 0,25 15 3,75 
7 Desentupidor de pia 6,99 14,50 7,51 05 37,55 
8 Desinfetante 2 litros 3,00 4,30 1,30 40 52,00 

10 Desodorizador de ambiente 7,00 8,04 1,04 10 10,40 
11 Detergente líquido 500 ml 1,50 1,66 0,16 25 4,00 
12 Escova de roupa 1,00 2,39 1,39 03 4,17 
15 Esponja de aço 11,30 19,43 8,13 05 40,65 
16 Esponja multiuso dupla face 0,85 1,79 0,94 30 28,20 
17 Flanela multiuso 1,00 2,00 1,00 10 10,00 
18 Fósforo 1,75 2,08 0,33 05 1,65 
19 Guardanapo de pano 2,00 4,89 2,89 10 28,90 
22 Limpa alumínio 2,00 16,01 14,01 15 210,15 
24 Limpador concentrado 2,83 4,06 1,23 100 123,00 
29 Lustra móveis 3,00 6,50 3,50 10 35,00 
30 Luva1 3,00 9,92 6,92 10 69,20 
37 Naftalina 2,00 2,74 0,74 02 1,48 
38 Pá coletora de lixo  4,00 11,67 7,67 02 15,34 
47 Rodo de alumínio2 6,00 11,47 5,47 05 27,35 
49 Sabão em barra 4,52 5,80 1,28 10 12,80 
51 Sabão em pó (caixa com 20) 59,70 94,17 34,47 04 137,88 
61 Solução de limpeza 1,88 10,57 8,69 05 43,45 
62 Toalha de pano para rosto 10,00 11,67 1,67 08 13,36 
64 Vasculhador 10,00 15,60 5,60 03 16,80 

65 
Vassoura com cabo cerdas de 
nylon 

4,00 10,61 6,61 04 
26,44 

Total da diferença 983,52 
1 – Maior valor registrado de luvas  2 – Maior valor registrado de rodo 

 

Cabe ressaltar que a aquisição de produtos está vinculada ao respectivo procedimento 
licitatório que lhe deu origem. Dessa forma, a aquisição por preços diferentes aos registrados 
afronta os ditames da Lei nº 8.666/1993 e da Lei nº 10.520/2002.  

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 05/2015, de 22 de setembro de 2015, a Prefeitura Municipal de Nossa 
Senhora do Livramento/MT apresentou a seguinte manifestação: 



 

 

“Concordamos com o apontamento e já notificamos a empresa a devolver os valores 
recebidos indevidamente, outrossim ressaltamos que tal erro se deu somente em relação 
nota fiscal n. 2.978 sendo nas demais aquisições frente a empresa os preços cobrados 
estavam corretos conforme comprova a Nota Fiscal-e n. 000.003.689 – Série 1 (cópia 
anexa).”  

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em sua manifestação, o gestor concorda o fato apontado e apresenta cópia da notificação à 
empresa para a devolução do valor pago a maior, no prazo de cinco dias úteis. Entretanto, 
considerando que não foi apresentado documento comprobatório do efetivo ressarcimento, 
mantém-se a constatação.  

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Notificar o gestor municipal a apresentar comprovante de ressarcimento à 
conta destinada aos recursos do Piso Básico Variável do valor pago a maior. Caso contrário, 
adotar medidas cabíveis à instauração da Tomada de Contas Especial. 
 
 
2.1.3. A estrutura do espaço físico não é adequada para a quantidade de atendimento 
dos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV. 
Horários de atendimento não são afixados em local visível à comunidade. 
 
Fato 
 

O município de Nossa Senhora do Livramento/MT conta com quatro locais de atendimento 
do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, dos quais três são 
destinados às atividades dos idosos e um local onde são desenvolvidas as atividades relativas 
aos grupos de 06 a 13 anos e 14 a 17 anos. Entretanto, as atividades não se concentram 
apenas nos quatro locais, visto que também são desenvolvidas no auditório da Secretaria 
Municipal de Assistência Social (SCFV de 06 a 17 anos, palestra, reuniões e filmes), no 
Centro de Eventos do município (festa junina) e no ginásio de esportes. 

Em fiscalização, efetuada por amostragem, a três locais de funcionamento do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, sendo dois para atendimento aos idosos 
e um para atendimento dos grupos de 06 a 13 anos e de 14 a 17 anos, constatou-se o que 
segue. 

a) Papa Banana (localizado no centro da sede do município) - Atendimento aos usuários de 
06 a 13 anos e de 14 a 17 anos. 

No dia 18 de agosto de 2015, realizou-se visita ao local Papa Banana. Ao se inspecionar o 
espaço onde são realizadas as atividades do SCFV, verificaram-se inadequações em sua 
estrutura física, tais como: iluminação dos banheiros é realizada por uma tomada que fica na 
sala da Coordenadora, os banheiros ainda estão em más condições de conservação, no dia da 
vistoria não havia água na torneira do banheiro masculino e o local também não conta com 



 

 

acessibilidade para portadores de necessidades, não há ventilador, as atividades são 
desenvolvidas no quiosque tornando o local impróprio para a realização das atividades 
socioeducativas, enquanto não resolvidos os problemas identificados. 

Registro fotográfico da visita ao Papa Banana no dia 18 de agosto de 2015. 

 
Local onde são realizadas as atividades. Sala da Coordenadora. 

 
Banheiro masculino. Banheiro feminino. 

b) Centro de Convivência (localizado na comunidade rural do distrito de Ribeirão dos 
Cocais) - Atendimento aos idosos. 

No dia 20 de agosto de 2015, realizou-se visita “in loco” ao Centro de Convivência. Ao se 
inspecionar o espaço onde são realizadas as atividades do SCFV, verificou-se que o local é 
novo, conta com ar condicionado, dois sanitários, só que é uma sala sem divisórias para a 
cozinha, que acaba ficando junto com as atividades desenvolvidas pelos participantes. Para 
atender dezoito participantes, o local torna-se pequeno.  

Registro fotográfico da visita ao Centro de Convivência no dia 20 de agosto de 2015.  



 

 

Vista do Centro de Convivência. Vista dos banheiros masculino e feminino. 

Os horários de atendimento não são afixados em local visível à comunidade. 

 Na visita aos locais de funcionamento do SCFV, não foram localizadas informações quanto 
aos horários afixadas em local visível à comunidade. No auditório da Secretaria Municipal 
de Assistência Social do município, essa informação foi disponibilizada para a equipe de 
fiscalização em um quadro, mas o mesmo não estava afixado em local visível pelo fato de 
ter caído e quebrado, conforme informações da Coordenadora.  

Sobre as situações encontradas, cabe destacar que, no Termo de Aceite e Compromisso 
firmado pelo município, encontra-se um rol de condições de oferta do serviço, o qual 
aborda, inclusive, o espaço físico adequado. Ressalta-se que o gestor municipal, ao firmar o 
Termo, cumpriu uma das condições para o cofinanciamento federal do SCFV, por meio do 
Piso Básico Variável/PBV, assumindo a responsabilidade por cumprir com qualidade a 
oferta do Serviço de Convivência. Ademais, uma das provisões para o funcionamento do 
SCFV é a disponibilização do adequado ambiente físico, conforme previsto na Resolução 
CNAS nº 109/2009 (Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais).  

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 05/2015, de 22 de setembro de 2015, a Prefeitura Municipal de Nossa 
Senhora do Livramento/MT apresentou a seguinte manifestação: 

“Inicialmente insta salientar que as alegadas inadequações não são gritantes ao ponto de 
impedir a execução das atividades do programa, e decorrem mais do rigor imposto pela 
ótica do auditor do que propriamente pela suposta dificuldade de se desenvolver os 
trabalhos. 

Em todo caso a Administração Pública do Município de Nossa Senhora do Livramento – 
MT tem ciência das deficiências existentes nos espaços físicos destinados para realização 
dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Porém, no momento não 
disponibilizamos de outros locais para a realização das atividades continuadas. Mas existe 
uma perspectiva de mudança desse quadro para o próximo ano, eis que com a conclusão da 
obra de uma nova creche, poderá ser cedido ao programa o espaço onde atualmente 



 

 

funciona a creche municipal, e com isso os Serviços de Convivência passarão a ser 
realizados neste local com várias salas disponíveis e espaços para reuniões coletivas.  

Oportunamente informamos que os Coordenadores de cada Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos já foram comunicados para que afixem em locais visíveis como 
Secretaria Municipal de Assistência, Centro de Referência de Assistência Social e nos 
próprios espaços físicos onde são realizadas as atividades os dias e horários de realização 
das atividades de cada coletivo.”  

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Cabe ressaltar que o registro fotográfico dos locais onde são executadas atividades do 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) demostra as deficiências nas 
instalações apontadas pela fiscalização.  

Por outro lado, o gestor reconhece as deficiências apontadas na infraestrutura dos locais e 
informa que, dentro das limitações do município, serão tomadas medidas para melhorá-los, 
até mesmo ampliá-los. 

No que tange à ausência de horários de atendimento afixados em local visível à comunidade, 
o gestor informou a providência adotada para passar a divulgá-los. Sobre esse assunto, 
destaca-se que a divulgação dos horários das atividades tem por objetivo dar conhecimento à 
comunidade beneficiária, de modo a tornar mais efetivo o SCFV.  

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Notificar o gestor municipal a disponibilizar estrutura adequada à oferta 
do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 
 
 
2.1.4. Campos dos Formulários de Registro do Atendimento Social sem 
preenchimento. 
 
Fato 
 

De acordo com o disposto no art. 3º da Resolução CNAS nº 01, de 21 de fevereiro de 2013, 
consideram-se em situação prioritária para inclusão no SCFV as crianças, adolescentes e 
pessoas idosas: 

I - em situação de isolamento; 

II - trabalho infantil; 

III - vivência de violência e, ou negligência; 

IV - fora da escola ou com defasagem escolar superior a 2 (dois) anos; 



 

 

V - em situação de acolhimento; 

VI - em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto; 

VII - egressos de medidas socioeducativas; 

VIII - situação de abuso e/ ou exploração sexual; 

IX - com medidas de proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA; 

X - crianças e adolescentes em situação de rua; 

XI - vulnerabilidade que diz respeito às pessoas com deficiência. 

Ainda de acordo com § 2º do citado artigo, a comprovação das situações prioritárias dar-se-á 
por meio de documento técnico que deverá ser arquivado na Unidade que oferta o SCFV ou 
no órgão gestor, por um período mínimo de cinco anos, à disposição dos órgãos de controle. 

No que tange à documentação dos participantes do SCFV em situação prioritária do 
município de Nossa Senhora do Livramento/MT, foram analisadas vinte pastas de 
participantes do grupo de idosos, cinco pastas do grupo de 06 a 13 anos e cinco pastas do 
grupo de 14 a 17 anos, no total de 30 participantes. 

Em análise da documentação, constatou-se que, nos formulários de Registro do Atendimento 
Social para o público do SCFV Idoso, o responsável pelo preenchimento deixou de assinar e 
datar os formulários, assim como deixou vários campos sem preenchimento. Constatou-se 
que dezoito formulários de Registro do Atendimento Social tiveram campos sem 
preenchimento, faltando, ainda, identificação, assinatura e data do responsável pelo 
preenchimento do formulário; um formulário estava sem a data de preenchimento das 
informações e um não continha o NIS do idoso. Diante do exposto, verificou-se que 100% 
dos formulários do citado grupo não foram totalmente preenchidos. 

Quanto às fichas cadastrais do SCFV dos Grupos de 06 a 13 anos e de 14 a 17 anos, 
constatou-se que, em nove fichas, não foram colocadas as datas de preenchimento e que uma 
ficha não foi assinada pelo responsável pela criança/adolescente. 

Cabe salientar que, mesmo havendo a data no encaminhamento feito pelo psicólogo e pela 
assistente social, é necessário que todos os campos das fichas cadastrais sejam preenchidos.     
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 05/2015, de 22 de setembro de 2015, a Prefeitura Municipal de Nossa 
Senhora do Livramento/MT apresentou a seguinte manifestação: 

“Os Coordenadores também já foram orientados a adequarem a ficha de atendimento dos 
participantes, elencando todas as situações prioritárias estabelecidas pela Resolução CNAS 
n.º 01, de 21 de fevereiro de 2013. Assim, a partir de agora todas as fichas já contemplarão 
essa informação para que seja assinalado o motivo de inserção do participante no SCFV.”     
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 



 

 

Em sua manifestação, o gestor reconhece as falhas apontadas quanto à documentação dos 
participantes do SCFV em situação prioritária e informa que adotará medidas para corrigi-
las.    
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Notificar o gestor municipal quanto à organização da documentação 
técnica comprobatória das situações prioritárias dos usuários do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos. 
 
 
2.2 Parte 2 
 
Nesta parte serão apresentadas as situações detectadas cuja competência primária para 
adoção de medidas corretivas pertence ao executor do recurso federal. 

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

2.2.1. Falhas na realização do Pregão Presencial nº 031/2014. 
 
Fato 
 

Trata-se da análise do Pregão Presencial nº 031/2014 (processo nº 10115/2014), realizado 
pela Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento/MT, para contratação de serviço 
de transporte de passageiros para atender o “Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos” da Secretaria Municipal de Assistência Social e as atividades da Secretaria 
Municipal de Educação. Sagrou-se vencedora do certame a empresa Lokar Bus Transportes 
e Turismo Ltda – ME (CNPJ 09.567.248/0001-03), com proposta no valor de R$ 38.500,00, 
sendo o valor de R$ 5,50 por km, no total de 7.000 km. A adjudicação ocorreu em 
13/082014, tendo sido assinado o Contrato nº 084/2014, em 02/09/2014, com vigência de 12 
meses. 

Da análise do citado certame, foram constatadas as falhas descritas a seguir. 

a) Descrição imprecisa do objeto da licitação no Termo de Referência. 

No Termo de Referência, não há descrição precisa do veículo que deveria ser 
disponibilizado pela empresa vencedora para a prestação do serviço, tais como a quantidade 
de poltronas.  

A caracterização precisa, completa e adequada do objeto é condição essencial para validade 
do processo licitatório, segundo o disposto no art. 3º, inciso II, da Lei nº 10.520/2002, assim 
como nos artigos 14 e 40, inciso I, da Lei nº 8.666/1993.  

Nesse contexto, a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, expressa na Súmula TCU 
nº 177, é de que a definição precisa e suficiente do objeto licitado constitui regra 
indispensável da competição, até mesmo como pressuposto do postulado de igualdade entre 



 

 

os licitantes, do qual é subsidiário o princípio da publicidade, que envolve o conhecimento 
das condições básicas da licitação pelos concorrentes potenciais. São nesse mesmo sentido 
os Acórdãos TCU nºs 1.041/2010, 168/2009, 926/2009, 1.746/2009, 2.927/2009 e 157/2008, 
todos do Plenário.  

b) Utilização de parâmetros diferentes para a estimativa de preço do objeto.  

Nos orçamentos constantes dos autos do processo, utilizados para a estimativa de preço do 
serviço, foram usados parâmetros diferentes do serviço, visto que foram considerados preços 
do serviço para estradas com asfalto e sem asfalto, simultaneamente (fls. 08, 10, 14 e 16 do 
processo).  

O objetivo da cotação de preços é obter os valores praticados no mercado e, 
consequentemente, subsidiar o Termo de Referência com preços realistas praticados no 
mercado. No entanto, os parâmetros devem ser coerentes, a fim de que se evitem distorções 
na estimativa de preço. 

c) Vedação, sem motivação, à participação de consórcio.  

O item 4.3 “b” do edital do Pregão Presencial nº 031/2014 restringe a participação de 
empresa consorciada no certame sem elementos ou razões que motivem o seu impedimento.  

Em situações similares, o Tribunal de Contas da União tem orientado que, caso seja feita a 
opção por não permitir, no edital do certame, a participação de empresas na forma de 
consórcios, considerando a faculdade constante do art. 33, caput, da Lei nº 8.666/1993, 
justifique formalmente tal escolha no respectivo processo administrativo da licitação.” 
(Acórdãos nºs 1.636/2007-Plenário, 1316/2010-1ª Câmara, 1.102/2009-1ª Câmara e 
3.654/2012-2ª Câmara). 

Deveria ser analisada, portanto, a situação de cada contratação, a partir de suas variáveis, tal 
qual o risco à competitividade, as dificuldades de gestão da obra ou serviço e a capacitação 
técnica dos participantes.   

d) Descumprimento de prazo na republicação do edital do Pregão Presencial nº 031/2014. 

A apresentação das propostas do Pregão Presencial nº 031/2014 ocorreu no dia 29/07/2014, 
não tendo comparecido nenhuma empresa à sessão. Posterirormente, o Secretário Municipal 
de Administração, Planejamento e Finanças alterou o ano de uso do ônibus a ser 
disponibilizado pela empresa vencedora de 05 anos para 12 anos, procedendo à reabertura 
do citado Pregão. A reabertura do certame foi publicada no dia 11/08/2014 (Jornal 
Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Gross, Edição 2033), e a apresentação das 
propostas ocorreu no dia 13/08/2014, conforme comprovantes de publicação e Ata de Sessão 
Pública de Pregão, constantes dos autos do processo (fls. 117, 121, 122, 168 e 169).  

Sobre a publicação do edital do certame, o inciso V do art. 4º da Lei nº 10.520/2002 
estabelece que o prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da 
publicação do aviso, não será inferior a oito dias úteis. Complementarmente, o § 4º do art. 
21 da Lei nº 8.666/93 dispõe que “qualquer modificação no edital exige divulgação pela 
mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, 
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas”.  



 

 

Considerando que a alteração do ano de uso do ônibus afetaria a apresentação de possíveis 
propostas, podendo ampliar o universo dos competidores, constatou-se que a republicação 
do edital do Pregão Presencial nº 031/2014 não observou o prazo de oito dias úteis, uma vez 
que a alteração do edital foi publicada no dia 11/08/2014 e a apresentação das propostas, no 
dia 13/08/2014, conforme comprovantes de publicação e Ata de Sessão Pública de Pregão 
constantes dos autos do processo (fls. 117, 121, 122, 168 e 169).  

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 05/2015, de 22 de setembro de 2015, a Prefeitura Municipal de Nossa 
Senhora do Livramento/MT apresentou a seguinte manifestação: 

a) Descrição imprecisa do objeto da licitação no Termo de Referência. 

Discordamos do apontamento, eis que no Termo de Referência vem disposto o seguinte: 

“A qualidade, segurança e idade dos ônibus, é primordial para garantir a 
segurança, conforto e satisfação dos jovens, adultos e idosos.” 

“9.3 – Fornecer ônibus adequado e em boas condições de trafegabilidade de 
acordo com a especificação anexo no mapa comparativo.” 

Vide o ANEXO I – MAPA COMPARATIVO onde consta a especificação de 
“Ônibus executivo grande 44 lugares, poltronas reclináveis, DVD, Frigobar, ar 
condicionado, banheiro.” (doc. Anexo) 

b) Utilização de parâmetros diferentes para a estimativa de preço do objeto.  

É cediço que o consumo de combustível e o desgaste de um ônibus trafegando em via 
asfaltada e muito inferior do que se trafegar em estrada não pavimentada (estrada de chão). 

Assim é natural que se apresente os valores relativos ao serviço de transporte em via 
pavimentada e outro para estrada de chão, eis que os custos envolvidos são diferentes, 
assim não vemos qualquer irregularidade em tal cotação, antes o preço apresentado chega 
o mais perto possível da realidade, evitando-se futuros pedidos de realinhamento de preços. 

c)Vedação, sem motivação, à participação de consórcio. 

Se de um lado a vinculação da motivação à vedação de participação de consórcios em 
determinado processo licitatório é exigência devida, e que pode acarretar inibição ao 
caráter competitivo do certame, geralmente tal se dá nos casos de licitação de obras, de 
concessões ou permissões, que possuam alta complexidade e envolvam valores vultosos. 

De outra banda, embora em tese tal vedação exija a respectiva motivação, no presente caso 
tratando-se da contratação de serviço de transporte, situação baixa complexidade e que 
envolvem valores módicos não vislumbramos a mínima possibilidade de participação de um 
Consórcio para tal fim.  



 

 

Assim se trata de um apontamento inócuo eis que no mundo dos fatos não vislumbramos a 
existência de um consórcio para participar de licitação para serviço de transporte nos 
moldes do Pregão Presencial nº 031/2014. 

Portanto muito embora seja uma impropriedade, na verdade seria uma temeridade se 
apontar que tal vedação trouxe qualquer risco à competitividade do certame. 

d) Descumprimento de prazo na republicação do edital do Pregão Presencial nº 031/2014. 

Neste apontamento cabe ressaltar que o certame inicialmente foi deserto, e foi constatado 
pela Administração que a ausência de licitantes se deu em decorrência da exigência de que 
o veículo disponibilizado tivesse no máximo cinco anos de fabricação. 

Assim, foi feita modificação com a ampliação da possibilidade de participação, ou seja, a 
medida não restringiu a participação de ninguém, antes proporcionou que na prática 
acorressem mais interessados. 

Por outro lado, no tocante ao descumprimento do prazo, tal não trouxe prejuízo a quem 
quer que seja, tanto é que não houve recurso sobre o assunto. Ademais a necessidade 
premente da contração e a falta de licitantes já possibilitaria, inclusive, a contratação 
direta, porém decidiu-se aproveitar o certame, que é sem dúvida a maneira mais adequado 
de se escolher a melhor proposta.”  

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

No que tange à definição imprecisa do objeto do Pregão Presencial nº 031/2014, a descrição 
do veículo que está no mapa comparativo de preços para a estimativa do preço de referência 
não constou do edital nem do termo de referência. Portanto, como o mapa comparativo não 
era anexo do edital, as possíveis empresas licitantes não teriam conhecimento dessa 
descrição do veículo para formular as propostas. 

Quanto à utilização de parâmetros diferentes para a estimativa de preço do objeto, não se 
questionou a adoção de preços diferentes para o serviço transporte no caso de via asfaltada 
ou não. Questionou-se a utilização dos dois serviços para a composição do valor único do 
objeto, ou seja, foram considerados os dois parâmetros simultaneamente, não se 
distinguindo um valor estimado para serviço de transporte em via asfaltada e um valor para 
transporte em estrada de chão. 

Acerca da vedação, sem motivação, à participação de consórcio, em que pese a justificativa 
do gestor, há de se ressaltar que, embora a aceitação de participação de consórcios em 
procedimentos seja ato discricionário, nos termos do caput do art. 33 da Lei nº 8.666/1993, 
quando houver a opção da Administração pela restrição à participação de consórcios na 
licitação, tal escolha deve ser precedida das devidas justificativas no respectivo processo 
administrativo. 

Por fim, quanto ao descumprimento de prazo na republicação do edital do Pregão Presencial 
nº 031/2014, independente da opção da Administração Municipal diante das alternativas 
permitidas pela legislação, devem ser observados os ditames legais. Ademais, a possível 



 

 

ampliação da concorrência em virtude da alteração do ano de uso do veículo pode ter sido 
prejudicada em razão do descumprimento do prazo de publicação da reabertura do certame. 
    
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.2. Uso indevido de dispensa de licitação para a contratação de pessoal para 
atender as necessidades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 
Ausência de processo seletivo público, no exercício de 2014, para a contratação de 
profissionais. 
 
Fato 
 

Da análise da documentação disponibilizada pela Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do 
Livramento/MT referente ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, 
constatou-se que foi realizada a contratação de pessoas físicas para prestar serviços ao citado 
Programa por meio de dispensa de licitação.  

No exercício de 2014, as contratações ocorreram com a cotação de três propostas de pessoas 
físicas, sendo contratada a pessoa que apresentou proposta de menor valor, conforme se 
verificou nas Dispensas de Licitação nºs 23/2014 e 24/2014, não tendo sido realizado 
processo seletivo público.  

No exercício de 2015, foi realizado processo seletivo simplificado para atender necessidade 
temporária decorrente dos programas sociais do Governo Federal desenvolvidos pelo 
município (Processo Seletivo Simplificado nº 001/SMAS/2015). Após a seleção, 
formalizou-se processo de dispensa de licitação com cada profissional aprovado. 

Em ambos os exercícios, os contratos de prestação de serviços foram fundamentados na Lei 
nº 8.666/93. 

O inciso IX do art. 37 da Constituição Federal estabelece que a lei estabelecerá os casos de 
contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público. Nesse sentido, a Lei Municipal nº 686/2011 dispõe sobre a contratação por 
tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público 
no âmbito do município de Nossa Senhora do Livramento.  

A Lei nº 8.666/93, entretanto, regulamenta o inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal, 
instituindo normas para licitações e contratos da Administração Pública pertinentes a obras, 
serviços, compras, alienações e locações, não abrangendo a contratação direta para atender 
necessidade temporária. Nesse contexto, o uso da dispensa de licitação para esse tipo de 
contratação de pessoal é irregular. 

Sobre esse tipo de contratação, cabe ressaltar que a jurisprudência dos Tribunais de Contas é 
no sentido de que esse tipo de contratação deva atender aos seguintes requisitos:  

- enquadramento do caso concreto nas hipóteses legais que autorizam a contratação por 
tempo determinado; 

- realização de processo seletivo simplificado amplamente divulgado, obedecendo aos 
princípios constitucionais da publicidade, moralidade e impessoalidade;  



 

 

- motivação da contratação por tempo determinado em que se demonstre a necessidade 
temporária de excepcional interesse público.  

Dessa forma, ao não realizar o processo seletivo simplificado no exercício de 2014, houve 
afronta aos citados princípios da Administração pública. Ademais, consoante o disposto no 
art. 45 da Norma Operacional Básica da Assistência Social (NOB/SUAS), a gestão 
financeira e orçamentária da assistência social implica na observância dos princípios da 
administração pública, em especial: a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a 
publicidade e a eficiência. 

Ainda sobre as contratações decorrentes das Dispensas de Licitação nºs 023/2014 e 
024/2014, constatou-se que não houve exigência de qualificação profissional mínima, de 
modo a verificar a capacidade para o desempenho dos serviços contratados. 

Quadro - Dispensas de licitação formalizadas para a contratação de pessoal para o Serviço 
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 

Nº da 
Dispensa 

Nº do 
Processo 

Processo 
Seletivo 

Objeto Valor 
Parcelado 
(R$) 

Valor 
Global 
(R$) 

 

Nº do 
Contrato 

023/2014 315/2014 Não 

Contratação de um 
“Facilitador” para 
desenvolver atividades 
físicas, de esporte e lazer, 
para o Serviço de 
Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos. 

790,00 7.900,00 035/2014 

024/2014 318/2014 Não 

Contratação de uma 
“Facilitadora” de oficinas, 
artes e cultura para o 
Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos. 

790,00 7.900,00 033/2014 

012/2015 406/2015 001/2015 

Contratação de 
“Facilitadora de Oficina”, 
modalidade artesanato, para 
o Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos. 

850,00 7.650,00 022/2015 

013/2015 407/2015 001/2015 

Contratação de 
“Facilitadora de Oficina”, 
modalidade artesanato, para 
o Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos. 

850,00 7.650,00 018/2015 

014/2015 408/2015 001/2015 

Contratação de "Cuidador 
Social" para o Serviço de 
Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos. 

850,00 7.650,00 019/2015 

015/2015 409/2015 001/2015 

Contratação de "Serviços 
Gerais" para o Serviço de 
Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos. 

788,00 7.092,00 021/2015 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 



 

 

 

Por meio do Ofício nº 05/2015, de 22 de setembro de 2015, a Prefeitura Municipal de Nossa 
Senhora do Livramento/MT apresentou a seguinte manifestação: 

“Com relação a este item destacamos o fato de que para cumprirmos com o princípio da 
impessoalidade, neste ano já realizamos processo seletivo para as contratações 
relacionadas com os programas. 

Porém a opção pela contratação na modalidade de prestação de serviço precedida de 
licitação ou de dispensa, conforme cada caso, se deu principalmente em função da escassez 
de recursos dos programas, recursos que na maioria das vezes mal conseguem remunerar 
os serviços prestados, não restando valor algum para fazer face aos demais encargos 
decorrentes de uma contratação temporária. 

Ademais essa espécie de contratação sempre foi adotada pelos Municípios e nunca foi 
obstada pela SETAS – Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social que 
acompanha e execução desses programas, de sorte que apenas seguimos com aquilo que 
demonstrava ser a praxis, mesmo porque a natureza da maioria das atividades 
desenvolvidas pelo programa se distinguem das principais atribuições dos servidores 
municipais, sendo, portanto, mais oportuna a contratação como prestador de serviço para 
desenvolver ações especificas especialmente voltadas aos programas. 

Por fim, cabe ressaltar que o Município está às voltas com o limite prudencial de gastos 
com pessoal, estando contingenciadas todas as contratações temporárias, motivo pelo qual 
se justifica as contratações na modalidade prestador de serviços.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em que pese as dificuldades apresentadas pelo gestor, conforme registrado, a Lei nº 
8.666/93 não é aplicável à contratação por tempo determinado para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.3. Prorrogação indevida da vigência do Contrato decorrente do Convite nº 
013/2014. 
 
Fato 
 

O Convite nº 013/2014 (processo nº 113/2014) teve como objeto a aquisição de materiais de 
expediente, pedagógicos e esportivos dos programas para o Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos, PAIF, IGD-Bolsa Família, Equipe Volante, Conselho Tutelar, 
desenvolvidos pela Secretaria de Assistência Social, dividido em seis lotes. O valor 
estimado da contratação foi de R$ 79.966,42. Sagrou-se vencedora dos seis lotes a empresa 
Nascimento Brito e Cia Ltda (CNPJ 15.242.376/0001-80), com proposta no valor total de 
R$ 79.877,13.  



 

 

Em decorrência do certame, formalizou-se o Contrato nº 065/2014, em 04/06/2014, com 
vigência de doze meses. Em 14/05/2015, foi formalizado o 1º Termo Aditivo para prorrogar 
a vigência por dois meses. Posteriormente, em 10/07/2015, foi assinado o 2º Termo Aditivo, 
prorrogando a vigência por mais cinco meses.  

A prorrogação do Contrato nº 065/2014, entretanto, está em desacordo com o disposto no 
art. 57 da Lei nº 8.666/93, o qual estabelece que a duração dos contratos deve ser adstrita à 
vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto às situações previstas nos 
incisos do citado artigo, os quais não se aplicam ao Contrato em análise. Ademais, apesar de 
o acréscimo de valor do contrato não ter sido objeto dos termos aditivos, em virtude das 
prorrogações, a execução pode extrapolar o valor contratado de R$ 79.966,42, o que 
extrapolaria também o limite para contratação na modalidade Convite, que é de R$ 
80.000,00 para compras (art. 23, II, “a”, da Lei nº 8.666/93).  

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 05/2015, de 22 de setembro de 2015, a Prefeitura Municipal de Nossa 
Senhora do Livramento/MT apresentou a seguinte manifestação: 

“(...) No tocante à alegação de prorrogação irregular do Contrato n. 065/2014 cabe 
justificarmos que a prorrogação de se deu por conta de sucessivos atrasos nos repasses dos 
programas por parte do Governo Federal, assim tínhamos somente dotação, mas não 
possuíamos saldo financeiro para finalizar as aquisições, situação que somente veio a se 
normalizar agora, com os repasses ocorridos no segundo semestre de 2015.”	 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em que pese a justificativa apresentada, a prorrogação do Contrato nº 065/2014 é indevida e 
está em desacordo com o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.4. Indicativos de fraude no Convite nº 002/2014 realizado para aquisição de 
materiais de expediente para o município de Nossa Senhora do Livramento/MT. 
 
Fato 
 

Trata-se da análise do Convite nº 02/2014 (processo nº 5078/2013), tipo menor preço por 
item, para os seguintes programas: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, 
PAIF, IGD-Bolsa Família, Equipe Volante, Conselho Tutelar, desenvolvidos pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social. O valor total estimado foi de R$ 58.202.89. Nesse 
procedimento, foram convidadas as empresas Fábio Menezes e Silva – ME (CNPJ 
26.529.511/0001-99); Suprema Comércio e Representações Ltda – ME (CNPJ 
12.984.005/0001-85); e Ação Comércio e Serviços de Móveis e Informática Ltda – ME 
(CNPJ 16.793.330/0001-11). A abertura das propostas foi realizada no dia 04/02/2014, 



 

 

tendo como vencedora a empresa Suprema Comércio e Representações Ltda – ME, com 
proposta no valor de R$ 58.202,89, exatamente o valor estimado da administração. 

Para a estimativa do valor da licitação, apresentaram orçamentos as seguintes empresas: 
Grafitte Informática e Papelaria Ltda (CNPJ 01.882.149/0001-04), Fábio Menezes e Silva – 
ME (CNPJ 26.529.511/0001-99) e Suprema Comércio e Representações Ltda – ME (CNPJ 
12.984.005/0001-85). 

O processo licitatório foi conduzido pela Comissão de Licitação nomeada pela Portaria nº 
006/2014, de 07 de janeiro de 2013, composta pelos seguintes membros: (CPF ***.437.401-
**) – Presidente; (CPF ***.773.951-**) - Pregoeira e (CPF ***.336.441-**) – Membro. A 
homologação foi feita pelo Prefeito Municipal (CPF ***.295.691-**). 

Na análise do processo licitatório, foram identificados elementos e situações que apontam 
indicativos de fraude no Convite nº 002/2014, caracterizada pela “montagem” de processos, 
simulação de propostas/competição e direcionamento da aquisição, como seguem. 

a) Propostas de preços elaboradas com o mesmo padrão de apresentação, mesmas 
características de abreviação e pontuação e mesmos erros ortográficos e gramaticais. 

Um importante indicativo de fraude à licitação está nos termos empregados e nos caracteres 
gráficos das propostas de habilitação e de preços entregues pelas empresas licitantes à 
Administração Pública.  

Nesse sentido, propostas de preços elaboradas com o mesmo padrão de apresentação, 
mesmas características de abreviação e pontuação e mesmos erros ortográficos e 
gramaticais, podem indicar que sua elaboração foi realizada por uma mesma pessoa, fato 
que compromete a isonomia do certame licitatório, em razão da violação do sigilo das 
propostas. 

Aliás, para a literatura internacional, a semelhança na redação das propostas apresentadas 
por concorrentes distintos também é forte indício de conluio. Em suas diretrizes para 
combater o conluio entre concorrentes em contratações públicas, a Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE destaca:  

“Podem ser encontrados indícios de conspirações de conluio nos diversos documentos 
apresentados pelas empresas. Mesmo que as empresas que integrem um acordo de cartel 
procurem manter o segredo, o descuido, a prepotência ou a culpa por parte dos 
conspiradores podem fornecer pistas que levem a sua descoberta. Devem ser comparados 
cuidadosamente todos os documentos para se encontrarem elementos que sugiram que as 
propostas foram preparadas pela mesma pessoa ou preparadas em conjunto, tais como: 

 Erros semelhantes nos documentos ou cartas de propostas apresentadas por 
empresas diferentes, tais como erros de ortografia; 
 
 As propostas de empresas diferentes apresentam caligrafia ou tipo de letras 
semelhantes, ou utilizam formulários ou papel timbrado similares”.  

 



 

 

Como exemplo, podem ser destacadas a identidade e a semelhança entre as propostas 
comerciais de empresas participantes do Convite nº 002/2014, demonstrando existir 
conteúdo praticamente idêntico e evidenciando que foram elaboradas em conjunto, 
conforme apresentado a seguir: 

a.1) Identidade no cabeçalho. 

A identificação do destinatário é semelhante no cabeçalho das declarações apresentadas 
pelas três empresas participantes, diferente do modelo apresentado no edital: 

Foto - Cabeçalho do Modelo de declaração do Anexo III da Carta Convite nº 002/2014. 

 

 

Foto - Cabeçalho apresentado pela empresa Suprema Comércio e Representações – ME na 
Declaração entregue à Prefeitura, em cumprimento ao Anexo III do edital. 

 

 

Foto - Cabeçalho apresentado pela empresa Ação Comércio e Serviços de Móveis e 
Informática Ltda – ME na Declaração entregue à Prefeitura, em cumprimento ao Anexo III 
do edital. 

 

 

Foto - Cabeçalho apresentado pela empresa Fábio Menezes e Silva – ME na Declaração 
entregue à Prefeitura, em cumprimento ao Anexo III do edital. 



 

 

 

 

a.2) Erro ortográfico no texto inicial da proposta. 

 Nas propostas de preços das empresas Ação Comércio e Serviços de Móveis e Informática 
Ltda – ME e Fábio Menezes e Silva – ME, há um erro ortográfico idêntico, qual seja, 
“Consumudor”. Há ainda indicação incorreta do número de licitação em ambas as propostas 
(“licitação nº 002/2013” quando o correto seria 002/2014), conforme apresentado a seguir. 

Foto - Proposta da empresa Ação Comércio e Serviços de Móveis e Informática Ltda – ME. 

 

Foto - Proposta da empresa Fábio Menezes e Silva – ME. 

 

a.3) Identidade na Seção “Declarações”.  

Texto idêntico nas propostas das empresas Ação Comércio e Serviços de Móveis e 
Informática Ltda – ME e Fábio Menezes e Silva – ME, inclusive com os mesmos erros 
ortográficos (“aprensentados” e “acrecimos”). 

Foto - Proposta da empresa Ação Comércio e Serviços de Móveis e Informática Ltda – ME. 



 

 

 

Foto - Proposta da empresa Fábio Menezes e Silva – ME. 

 

a.4) Identidade na Seção “validade das propostas”. 

Texto semelhante, contendo erro gramatical idêntico (“...validade das proposta...”, em lugar 
de “validade das propostas”) nos documentos da empresas Ação Comércio e Serviços de 
Móveis e Informática Ltda – ME e Fábio Menezes e Silva – ME. 

Foto - Proposta da empresa Ação Comércio e Serviços de Móveis e Informática Ltda – ME. 
Informações sobre validade da proposta. 

 

Foto - Proposta da empresa Fábio Menezes e Silva – ME. Informações sobre validade da 
proposta. 



 

 

 

a.5) Semelhança no texto inicial das propostas de preços. 

Semelhança na introdução das propostas de preços das empresas Suprema Comércio e 
Representações Ltda – ME e Ação Comércio e Serviços de Móveis e Informática Ltda – 
ME, com descrição do valor unitário e total por extenso, diferente do modelo apresentado no 
Anexo II – Modelo de Proposta do Convite nº 002/2014. 

Foto - Anexo II – Modelo de Proposta do Convite nº 002/2014. 

 

Foto - Proposta de preços da empresa Suprema. 

 

Foto 1: Proposta de preços da empresa Ação. 

 

a.6) Divergências entre as assinaturas apostas nos documentos presentes no processo. 

Apresentação de assinaturas divergentes do proprietário da empresa Suprema Comércio e 
Representações Ltda – ME na proposta de preços na proposta de preços (fl. 174 do processo) 
e na declaração de recebimento de convite (fl. 48 do processo), assim como do proprietário 
da empresa Fábio Menezes e Silva – ME na declaração de recebimento de convite (fl. 46 do 
processo) e na procuração que outorga poderes a outro (fl. 99 do processo).  



 

 

Foto: Assinatura do proprietário da empresa 
Suprema na proposta de preços.  

Foto: Assinatura do proprietário da empresa Suprema 
no comprovante de recebimento da carta convite.  

 

Foto: Assinatura do proprietário da empresa 
Fábio Menezes e Silva – ME na declaração de 
recebimento do convite.  

Foto: Assinatura do proprietário da empresa Fábio 
Menezes e Silva – ME na procuração que outorga 
poderes a outra pessoa. 

 

a.7) Mesmos erros ortográficos nas propostas de preços. 

Erros ortográficos idênticos nas propostas de preços das três empresas. 

Foto – Erros ortográficos idênticos na proposta das três empresas. 

Proposta da Suprema Proposta da Ação Proposta da Fábio Menezes 

 
 



 

 

 

  

   

 

 
 

 

 

Essas identidades e semelhanças nas propostas, inclusive quanto a especificidades do 
processo licitatório, não podem ser consideradas fruto do acaso, mas sim indicativos de que 
as propostas foram elaboradas em conjunto pelas empresas Suprema, Ação e Fábio 
Menezes. Trata-se de propostas comerciais de empresas que, embora tenham se apresentado 
como concorrentes no Convite nº 002/2014, possuem formatações idênticas, redações 
semelhantes, mesmos erros ortográficos e gramaticais, consistindo-se em evidências da 
adoção da conduta concertada entre as licitantes.  

b) Ausência de estrutura operacional da empresa vencedora (Suprema Comércio e 
Representações Ltda – ME) e sua ligação com outra empresa (Grafitte Informática e 
Papelaria Ltda). 

A constituição de empresas “fantasma” é a prática de fraude à licitação que consiste na 
criação, por meio de registro nas juntas comerciais, de empresas que não atuam de fato no 
mercado (ou atuam se valendo da estrutura empresarial de outra), mas “participam” das 
licitações públicas com o intuito único de conferir ampla aparência de competitividade ao 
certame.  

Essas empresas podem até mesmo excluir da participação empresas idôneas, considerando-
se que a participação de uma empresa fantasma em uma licitação implica necessariamente 
que esta formule também uma proposta de habilitação e de preços fictícia.  

Na prática, sagrando-se vencedora uma empresa “fantasma”, aquela que adimplirá de fato a 
prestação contratual será uma empresa derrotada no certame ou uma que sequer participou 
da licitação, mas que detém a estrutura operacional necessária (instalações físicas, 
empregados, maquinários, veículos, etc.), muitas vezes como o mesmo endereço e telefone e 
mesmo procurador/representante comercial.  

Conforme registro na base de dados do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ 
mantido pela Secretaria de Receita Federal, a empresa Suprema está situada exatamente no 
mesmo endereço da empresa Grafitte Informática e Papelaria Ltda (CNPJ 01.882.149/0001-
04). Em inspeção física realizada no endereço da empresa, no dia 10 de setembro de 2015, 
constatou-se que a empresa Suprema de fato não existe, nem dispõe sequer de estrutura 
operacional (espaço físico adequado, mobiliários, estoque de materiais, equipamentos, 
veículos, etc), conforme relatório fotográfico apresentado a seguir. Cabe ressaltar que a 



 

 

empresa Grafitte Informática e Papelaria Ltda apresentou orçamento para a estimativa de 
preços do objeto do Convite nº 02/2014 (fls. 20 a 23 do processo).  

Fotos – Sedes das empresas “Suprema” e “Grafitte”, Cuiabá-MT, 10 de setembro de 2015. 

Foto 1: Sede da empresa Suprema no mesmo 
endereço da Grafitte (Cuiabá/MT). 

Foto 2: Placa da empresa Suprema na fachada 
da empresa Grafitte. 

 

Inclusive o telefone da empresa Suprema cadastrado no Sistema de CNPJ da Receita Federal 
é compartilhado com a Grafitte, caindo no mesmo PABX (Private Automatic Branch 
Exchange, cuja tradução seria Troca automática de ramais privados).  

Destaca-se, ainda, que, no momento da inspeção física, não havia nenhum 
representante/empregado da empresa Suprema no endereço citado para atender a equipe de 
fiscalização da CGU. 

Reforça a evidência de vínculo entre as duas empresas não só a localização no mesmo 
endereço, telefone compartilhado e a inexistência de estrutura operacional, mas também o 
fato de o sócio-administrador da Suprema (CPF ***.931.611-**) ser sobrinho do sócio-
administrador da empresa Grafitte (CPF ***.719.001-**), conforme registro na base de 
dados de CPF da Receita Federal. Aliás, o próprio sócio-administrador da empresa Suprema 
já fez parte do quadro societário da empresa Grafitte no período de 16/04/2003 a 
19/07/2010.  

Além disso, a Procuração Particular (fl. 95 do processo) assinada pelo sócio-administrador 
da Suprema (CPF ***.931.611-**), outorgando poderes ao sócio-administrador da Grafitte 
(CPF ***.719.001-**)  para agir em nome da empresa, não deixa dúvida em relação ao 
vínculo existente entre as duas empresas.  



 

 

  

 

Acrescenta-se, ainda, que o mesmo sócio-administrador da empresa Grafitte (CPF 
***.719.001-**) foi credenciado, no Convite nº 002/2014, como representante da empresa 
Suprema, com poderes para representar a empresa no processo licitatório, inclusive dar 
lances e apresentar recursos (fl. 89 do processo). 

 



 

 

 

 

Ademais, outro fato que evidencia a inexistência de estrutura operacional da Suprema 
Comércio e Representações Ltda – ME é que ela dispõe de apenas um empregado em sua 
folha de pagamento. Conforme registro na Relação Anual de Informações Sociais – RAIS 
(Ano-Base 2014) e no Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (Referência: 
Janeiro/2015), a empresa passou o exercício de 2014 com apenas uma empregada (CPF: 
***.547.021-**), a qual é também a sócia-administradora da empresa Ação Comércio e 
Serviços de Móveis de Informática Ltda – ME, também participante do Convite nº 
002/2014. 

Cabe registrar que não consta como anexo do instrumento convocatório do Convite a relação 
dos materiais para os quais as empresas deveriam apresentar a proposta de preço.  

Sobre as situações apontadas, com efeito, o Tribunal de Contas da União - TCU tem 
demonstrado que fraudes em processos licitatórios dificilmente deixam provas cabais e 
expressas, devendo ser apurados, em geral, mediante o somatório de indícios, uma vez que, 
quando situações desse tipo ocorrem, não se faz, por óbvio, qualquer tipo de registro escrito 
(Acórdão TCU nº 888/2011-Plenário). Nesse sentido, vale relembrar que o Supremo 



 

 

Tribunal Federal já manifestou, no julgamento do RE 68.006-MG, que “indícios são provas, 
se vários, convergentes e concordantes”.  

Destaca-se, ainda, que no Acórdão nº 1.292/2011-Plenário, um dos elementos que levaram à 
conclusão de conluio e declaração de inidoneidade pelo Tribunal de Contas da União foi a 
“apresentação de propostas de empresas diferentes com idêntica padronização gráfica ou 
visual”.  

Por sua vez, no Acórdão nº 3.190/2014-Plenário, o TCU entendeu que havia fraude ao 
caráter competitivo do certame em função de: 

(...) 

b) as empresas não se encontram estabelecidas nos endereços indicados em seus 
cadastros no CNPJ; 

c) os endereços [dos sócios de uma empresa] eram os mesmos [de outra 
empresa]  

(...) 

e) as propostas das três empresas tinham a mesma diagramação, mesmo 
formato, mesmo número de páginas, mesma itenização e mesma redação das 
propostas; e 

f) indicativos de que as propostas foram elaboradas por uma mesma pessoa ou 
um mesmo modelo. 

Diante dessas constatações, o Ministro Relator afirmou: 

Observa-se de tais constatações, que os certames licitatórios (...) foram 
inteiramente irregulares (...) concluindo pela elaboração de propostas 
semelhantes com os mesmos caracteres e preços equivalentes, que indicam que 
foram elaboradas pela mesma pessoa ou seguindo o mesmo modelo etc. 

Com isso, revela-se, a meu ver, adequada a proposta de declaração da 
inidoneidade das empresas...  

(Acórdão nº 3.190/2014-Plenário). 

Em face do exposto, percebe-se que um conjunto consistente de evidências findou por 
demonstrar a presença de irregularidades no Convite nº 002/2014, levados a efeito para 
contratar empresa para fornecer materiais de expediente para programas de assistência social 
desenvolvidos pela Secretaria de Assistência Social do município de Nossa Senhora do 
Livramento/MT, comprometendo a isonomia e o caráter competitivo do certame licitatório.  

Por fim, cabe registrar que, conforme documentação comprobatória de despesas 
disponibilizada pela Prefeitura, foi pago o valor de R$ 4.247,23, em 2014, à empresa 
Suprema Comércio e Representações Ltda – ME (nota de liquidação nº 961/2014 e ordem de 
pagamento nº 1071/2014).   



 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 05/2015, de 22 de setembro de 2015, a Prefeitura Municipal de Nossa 
Senhora do Livramento/MT apresentou a seguinte manifestação: 

“a)Propostas de preços elaboradas com o mesmo padrão de apresentação, mesmas 
características de abreviação e pontuação e mesmos  erros ortográficos e gramaticais. 

a1) Identidade de cabeçalho. 

Não concordamos com tal apontamento, em verdade até pelas informações padronizadas 
que devem constar nos cabeçalhos é normal que possuam semelhanças, e no caso em 
apreço basta uma análise mais aprofundada para verificarmos que existem várias 
diferenças de pontuação, grafia, tamanho e tipo da fonte adotada, bem como utilização de 
caixa alta e baixa o que comprova não ter sido objeto da operação recorta e cola. 

a.2) Erro ortográfico no texto inicial da proposta. 

a.3)Identidade na Seção “Declarações”. 

a.4)Identidade na seção “validade das propostas”. 

a.5) Semelhança no texto inicial da propostas de preços. 

As semelhanças apontadas nestes itens podem decorrer do fato de que por serem empresas 
do mesmo ramo e que atuam geralmente numa mesma base territorial, certamente 
participaram de outros certames e quiçá tenham contratado ex- funcionários umas das 
outras, situação que pode ter provocado a adoção de modelos padrão de documentos para 
licitação contendo sempre o mesmo erro. 

Diligenciamos e constatamos que são empresas distintas com estrutura e instalações 
distintas. 

a6) Divergência entre as assinaturas apostas nos documentos presentes no processo: 

Informamos que, na Empresa Suprema, o responsável por receber a Declaração do Convite, 
foi o representante comercial da empresa. Assim a assinatura aposta é legítima; 

Na Papelaria UZE, o responsável pelo recebimento da declaração do convite foi um 
funcionário conforme declaração emitida pela empresa comprovando o vínculo à época 
(doc. Anexo). 

a7) Mesmos erros ortográficos nas propostas de preços: 

Informamos que fornecemos os editais e seus anexos às empresas convidadas em meio 
digital, e que estes erros ortográficos iniciaram desde o Termo de Referência e seus anexos 
(que segue cópia) até a realização do processo licitatório, portanto acreditamos que as 
empresas que participaram do certame apenas copiaram e colaram a planilha original para 



 

 

confecção de suas propostas, deixando de verificar e retificar os erros ortográficos nela 
existentes, mesmo porque foram provenientes da Administração. 

b) Ausência de estrutura operacional da empresa vencedora (Suprema Comércio e 
Representações Ltda - ME) e sua ligação com outra empresa (Grafitte Informática e 
Papelaria Ltda) 

Informamos que, após questionarmos a empresa vencedora do certame, a mesma nos 
encaminhou uma cópia do contrato de locação de uma sala comercial nesse endereço, cujo 
prédio de porte avantajado comporta a instalação de escritórios de mais de uma empresa.”  

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

As justificativas apresentadas pelo gestor não afastam os indicativos de fraude no Convite nº 
002/2014. 

No que tange aos erros de grafia, a justificativa do gestor não procede, visto que não consta 
do termo de referência, assim como não foi anexa ao instrumento convocatório do Convite, a 
relação dos itens a serem adquiridos. Ademais, a relação de itens encaminhada anexa ao 
Ofício nº 05/2015 não é a mesma do citado Convite. 

Quanto à identidade de cabeçalho e de texto das propostas, há de se ressaltar que se trata de 
textos produzidos pelas licitantes, não prosperando a justificativa apresentada pelo gestor. 

No tocante à divergência de assinaturas, verificou-se que a assinatura do representante da 
empresa Fabio Menezes e Silva – ME no documento anexo ao Ofício nº 05/2015 é diferente 
da assinatura do credenciamento do Convite nº 002/2014 (fl. 162 do processo) e da 
declaração (fl. 163 do processo). Quanto à assinatura do representante da empresa Suprema 
Comércio e Representações Ltda – ME, observou-se que o mesmo é o locatário do imóvel 
onde estaria instalada a citada empresa, conforme cópia do contrato de locação anexo ao 
Ofício nº 05/2015, porém a assinatura é diferente da declaração assinada pelo mesmo. 

No que se refere à localização das empresas Suprema Comércio e Representações Ltda – 
ME e Grafitte Informática e Papelaria Ltda, mesmo que estejam no mesmo prédio, mas em 
salas diferentes, as demais situações apontadas demonstram a existência de vínculo entre as 
mesmas. 

Por fim, cabe registar que a licitação tem por finalidade precípua garantir a observância do 
princípio constitucional da isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa para a 
administração, devendo ser processada e julgada em estrita conformidade com a legalidade, 
a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e com os demais princípios aplicáveis 
consagrados no ordenamento jurídico pátrio. 

Nota-se, entretanto, por meio da análise conjunta dos fatos apontados, uma sequência de 
condições que indica a inexistência de efetiva concorrência entre as empresas licitantes. 

  
##/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. 
 


