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Relatório de Demandas Externas 

n° 00190.034609/2010-72 
 

Sumário Executivo 
  
 Este Relatório apresenta os resultados das ações de controle desenvolvidas pela 
Controladoria-Geral da União (CGU) no Município de Cotriguaçu/MT, cujos trabalhos foram 
realizados entre 12/09/011 a 09/12/2011.  
 
 Esclarecemos que os executores dos recursos federais foram previamente informados por 
meio Ofício nº 33575/2011-GAB/CGU-Regional/MT, de 20/11/2011, sobre os fatos relatados, 
tendo se manifestado em 25 de novembro de 2011, cabendo ao Ministério supervisor, nos casos 
pertinentes, adotar as providências corretivas visando à consecução das políticas públicas, bem 
como à apuração das responsabilidades.  
 
 Foram analisados itens financiados com recursos repassados ao município, no período de 
03/07/2008 a 06/12/2011, pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Ministério da Saúde,  por 
meio dos convênios nº 602/2008, celebrado em 31/12/2008 entre a Prefeitura Municipal de 
Cotriguaçu/MT e a FUNASA, e nº 03/2008, celebrado em 03/07/2008 entre a Prefeitura Municipal 
de Cotriguaçu/MT e o INCRA. 
 

Cumpre registrar que foi fiscalizado um montante de R$ 4.252.357,92 (quatro milhões, 
duzentos e cinquenta e dois mil, trezentos e cinquenta e sete reais e noventa e dois centavos). 
 
 

Principais Fatos Encontrados  
 

Ministério do Desenvolvimento Agrário 

� Serviços medidos e pagos, no valor de R$ 43.715,22, sem a devida execução: os serviços de 
locação da obra do PA Juruena e de recuperação ambiental de jazida (PA Juruena e PA 
Cotriguaçu) foram pagos apesar de não terem sido realizados. 

� Superfaturamento do item desmatamento, com consequente pagamento indevido de R$ 
132.243,00: Estavam previstos 20,5 km de desmatamento, entretanto apenas os 3 km iniciais 
foram objeto de desmatamento. 

 

Ministério da Saúde 

 

� Atraso excessivo na execução da obra de esgotamento sanitário: Apesar de aditivos de prazo 
terem sido firmados, não constam do processo justificativas para o atraso. 

� Sobrepreço com consequente pagamento indevido no serviço de ligação domiciliar de 

esgoto. 

 

Principais Recomendações 

 
 Este Relatório é destinado aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, 
gestores centrais dos programas de execução descentralizada, para a adoção de providências quanto 



às situações evidenciadas, especialmente, para a adoção de medidas preventivas e corretivas, 
visando à melhoria da execução dos Programas de Governo. 
 
 Foram realizadas recomendações ao gestor federal no sentido do INCRA/MT promover 
junto à convenente o ressarcimento de R$ 43.715,22, pelos serviços não executados, o 
ressarcimento dos valores pagos indevidamente relativos ao desmatamento, no montante de R$ 
132.243,00, e adotar as medidas administrativas necessárias para o recolhimento do débito, 
devidamente atualizado. Caso essas medidas não sejam suficientes, instaurar o devido processo de 
Tomada de Contas Especial 
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CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO
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RELATÓRIO DE DEMANDAS ESPECIAIS

Número: 00190.034609/2010-72

1



ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO

2. DAS SITUAÇÕES VERIFICADAS
  2.1 MINISTERIO DA SAUDE
    2.1.1 – Programa:
      Serviços Urbanos de Água e Esgoto
    Ação:
      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)
  2.2 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
    2.2.1 – Programa:
      Desenvolvimento Sustentável de Projetos de Assentamento
    Ação:
      Implantação e Recuperação de Infra-estrutura Básica em Projetos de Assentamento

3. OUTRAS AÇÕES
  3.1 MINISTERIO DA SAUDE
    3.1.1 – Programa:
      Serviços Urbanos de Água e Esgoto

4. CONCLUSÃO

2



1. INTRODUÇÃO

1.1. Este Relatório apresenta os resultados de ação de controle desenvolvida em função de situações
presumidamente  irregulares  ocorridas  no  município  de  Cotriguaçu  -  MT  apontadas  à
Controladoria-Geral da União - CGU, que deram origem ao processo nº 00190.034609/2010-72.

1.2. O presente trabalho foi realizado no período de 12/09/011 a 09/12/2011. Foram analisados os
itens financiados com recursos repassados ao município no período de 03/07/2008 a 06/12/2011
pelo  MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO e
 MINISTERIO DA SAUDE.

1.3.  As  situações  irregulares  apontadas  à  CGU e examinadas neste  trabalho  dizem respeito aos
convênios das seguintes obras:

1.3.1  Convênio  nº  602/2008  (SIAFI  nº  650856),  celebrado  em  31/12/2008  entre  a  Prefeitura
Municipal  de  Cotriguaçu/MT  e  a  FUNASA,  tendo  como  objeto  a  execução  de  sistema  de
esgotamento sanitário no município, com valor pactuado de R$ 4.383.874,14. Essa obra foi licitada
por meio da Concorrência Pública nº  02/2008 que teve como única participante e  vencedora do
certame a empresa Base Dupla Serviços e Construções Ltda.
1.3.1.1 Os fatos apontados dizem respeito a: obra dirigida para empreiteiro falido; execução de obras
com  péssima  qualidade;  execução  de  obra  com  equipamentos  e  funcionários  da  Prefeitura,
desmatando o local da lagoa de decantação; irregularidades nas escavações de valas e assentamento
da tubulação, inclusive tubos e metas em desacordo com os Projetos e Planilhas.
1.3.2.  Convênio  nº  03/2008  (SIAFI  nº  627540)  celebrado  em  03/07/2008  entre  a  Prefeitura
Municipal de Cotriguaçu/MT e o INCRA, tendo como objeto a construção de 20,5 Km de estradas
vicinais  e  a  recuperação  de  outros  25,5  Km  de  estradas  vicinais,  com  valor  pactuado  de  R$
1.159.032,36. Essa obra foi licitada por meio da Tomada de Preços 012/2008 que teve como única
participante e vencedora do certame a empresa Nova Guia Construções LTDA..
1.3.2.1.  Os fatos apontados dizem respeito à:  execução em quantidade menor do que o efetivamente
pago e de execução em desacordo às especificações do projeto, para a maioria dos itens da obra. A
denúncia apresenta uma descrição detalhada do que foi realizado em cada item de serviço, tanto do
trecho  de  construção  como  do  trecho  de  recuperação,  conforme  resumo  de  fatos  apontados
apresentado ao final desta análise. Os serviços constantes nas planilhas orçamentária e apontados
como  não  executados  são  serviços  topográficos,  recuperação  de  jazida,  desmatamento,
terraplanagem, obras de arte correntes  e especiais,  revestimento primário e drenagem. Em outra
parte  da  denúncia,  os  fatos  apontam  para  a  utilização  de  pessoal  e  máquinas  da  prefeitura  na
realização dos serviços que deveriam ser realizados pela empreiteira, apontando datas e locais em
que a prefeitura estava atuando. O material apresenta fotografias de alguns locais antes e depois de
realizado o serviço e também de máquinas da prefeitura.

1.4 Para a execução do trabalho foram adotadas as seguintes ações: análise documental dos projetos,
certames licitatórios, contratos e vistoria "in loco" dos objetos dos convênios pactuados.

1.5 Os resultados pormenorizados dos trabalhos realizados, organizados por órgão superior e por
programa/ação de governo,  estão apresentados  nos itens  2,  onde  estão relatadas  as  constatações
relacionadas às situações contidas nas demandas apresentadas,  e  item 3,  onde estão relatadas as
constatações não contempladas na demanda original apresentada.

2. DAS SITUAÇÕES VERIFICADAS

     A  seguir  apresentamos  as  constatações  relacionadas  às  situações  que  foram  examinadas,
agrupadas por Programa/Ação, e vinculadas aos respectivos órgãos superiores.
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2.1 MINISTERIO DA SAUDE

2.1.1 – Programa:

Serviços Urbanos de Água e Esgoto

Ação:

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)

Objeto Examinado: 

Implantação,  Ampliação  ou  Melhoria  de  Sistema  Público  de  Esgotamento  Sanitário  para  a
Prevenção e Controle de Agravos em Municípios de até 50.000 Habitantes.

Agente Executor Local: 980089 COTRIGUACU

Montante de Recursos Financeiros
Aplicados: 

R$ 4.252.357,92

Ordem de Serviço: 201112222

Forma de Transferência: 650856 Convênio

2.1.1.1

Situação Verificada

"(...)obras  de  saneamento  já  se  iniciaram,   com os  equipamentos  e  funcionários  da  Prefeitura
executando as obras para o empreiteiro,  conforme mostram as (fotos) anexas,  das máquinas da
Prefeitura desmatando o local da Lagoa de Decantação(...)".

INFORMAÇÃO

a) Fato:

Foram  apresentadas  pelo  denunciante  indícios  do  fato  relacionado  à  execução  de  obra  com
equipamentos e funcionários da Prefeitura. São seis fotografias que mostram uma pá carregadeira e
um  trator  de  esteiras  executando  trabalhos  de  destocamento  e  limpeza  da  área  destinada  à
construção  das  lagoas  de  tratamento  de  esgoto.  As  fotos  mostram também um veículo  Toyota
Bandeirantes, que de acordo com a denúncia pertence à Prefeitura. A pá carregadeira apresenta um
adesivo da Prefeitura de Cotriguaçu.

A respeito deste fato, foi verificado no processo da FUNASA (25180.018.703/2009-91) o Parecer
Técnico nº 01 (fls. 207 e 208),  apontando que no local onde seriam  implantadas as lagoas de
tratamento são de mata nativa e que a planilha orçamentária foi elaborada desconsiderando este
fato,  pois  não  consta  nela  nenhum item de  serviço  com vistas  à  execução  de  destocamento  e
limpeza da área.

Assim, a  Prefeitura deveria sanar esta  pendência para que o projeto pudesse ser aprovado.  Em
resposta a este questionamento, a Prefeitura emitiu em 20/07/2009 declaração de disponibilidade da
área de implantação das lagoas de tratamento de esgoto plenamente destocadas e limpas. Verifica-se
o cumprimento do compromisso da Prefeitura em entregar para a empresa contratada uma área
desprovida  de  qualquer vegetação,  uma vez que o serviço não  estava contemplado na planilha
orçamentária.  As  fotos  apresentadas  na  denúncia,  máquinas  realizando  serviços  de  destoca  e
limpeza de área com vegetação nativa, são plenamente compatíveis com a natureza dos serviços que
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a Prefeitura se comprometeu em fazer.

A respeito do destocamento e limpeza da área com vegetação nativa destinada à implantação das
lagoas de tratamento de esgoto,  convém destacar que as licenças prévias e de instalação para o
empreendimento foram devidamente emitidas pela SEMA/MT em 22/06/2009.

Assim,  os serviços realizados por equipamentos e funcionários da prefeitura não faziam parte do
convênio.

b) Conclusão sobre a situação verificada:

Pelo exposto, a respeito deste fato apontado, pode-se concluir que a utilização de equipamentos e
funcionários da Prefeitura para realização de serviços de destocamento e limpeza de área destinada
à implantação das lagoas de tratamento de esgoto não representaram uma irregularidade.

2.1.1.2

Situação Verificada

"(...) As obras do Esgotamento Sanitário, CONVENIO 0602/2008, FUNASA - mais uma  dirigida
para o mesmo empreiteiro falido(...)".

INFORMAÇÃO

a) Fato:

No processo licitatório 002/2008 que licitou as obras do convênio ora analisado, a habilitação da
empresa  vencedora  se  encontra  formalmente  constituída,  com todos  demonstrativos  e  balanços
corretamente apresentados e autenticados, apresentando índices contábeis de acordo com o exigido
pelo  respectivo  edital.  Apesar  de  ter  sido  a  única  participante,  não  consta  no  edital  nenhuma
cláusula restritiva que configure possível direcionamento do processo licitatório.

b) Conclusão sobre a situação verificada:

O fato apontado é apresentado de forma muito genérica. Pela análise efetuada por essa equipe o
mesmo não procede.

2.1.1.3

Situação Verificada

"(...) As obras do Esgotamento Sanitário, CONVENIO 0602/2008, FUNASA - (...) com execução
de obras de péssima qualidade(...)"

INFORMAÇÃO

a) Fato:

A  obra  de  esgotamento  sanitário,  objeto  do  Convênio  nº  602/08  não  se  encontra  concluída,
apresentando R$ 3.605.101,23 (82,23% de R$ 4.383.874,14) de parte executada medida e paga. A
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denúncia não é específica, apenas citando a má qualidade e algumas especificações diferentes do
projeto (sem mencionar quais são elas).

Assim sendo, conferimos os materiais utilizados, tanto na qualidade, especificação e quantidade,
que confirmamos estar de acordo com o projeto. Como a obra ainda não se encontra em uso não foi
possível atestar a sua efetiva funcionalidade.

b) Conclusão sobre a situação verificada:

Pelo exposto, a situação apontada  é improcedente.

 
2.2 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO

2.2.1 – Programa:

Desenvolvimento Sustentável de Projetos de Assentamento

Ação:

Implantação e Recuperação de Infra-estrutura Básica em Projetos de Assentamento

Objeto Examinado: 

Priorização,  a  partir  do  levantamento  das  demandas  de  infra-estrutura,  dos  Projetos  de
Assentamento a serem beneficiados com a implantação ou recuperação de estradas vicinais, rede
elétrica, saneamento básico e sistemas de captação e distribuição de água etc, visando proporcionar
as condições físicas necessárias para o desenvolvimento sustentável dos assentamentos.

Agente Executor Local: 373073 SUPERINTEND.ESTADUAL DE
M.GROSSO-INCRA/SR-13

Montante de Recursos Financeiros
Aplicados: 

R$ 1.100.000,00

Ordem de Serviço: 201112467

Forma de Transferência: 627540 Convênio

2.2.1.1

Situação Verificada

“No Primeiro Trecho, “A Construção de 20.5Km de Estrada” no “PA-JURUENA
(...) b) Na etapa ESTUDOS AMBIENTAIS e RECUPERAÇÃO de JAZIDAS, Itens 3.0 ao Item 3.2,
nesta etapa também não existe nenhuma Recuperação de Jazidas, conforme mostram as varias fotos
feitas dos locais das Jazidas, tampouco houve estudos ambientais, caracterizando tão somente o
desvio  de  verba  Publica,  Vlr  destes  Itens  não  Executados  R$  37.720,00  (Trinta  e  sete  mil,
setecentos e vinte reais). (...)
No Segundo Trecho o de “Recuperação de 25.5Km de Estrada” no “PA-  COTRIGUAÇU”:
(...) a) Na etapa  ESTUDOS AMBIENTAIS e RECUPERAÇÃO de JAZIDAS, Itens 3.0 ao Item
3.2,  nesta  etapa  também  não  existe  nenhuma  Recuperação  de  Jazidas,  conforme  mostram  as
diversas fotos feitas dos locais das Jazidas, onde foram extraído o Cascalho,    Vlr destes Itens não
Executados R$ 28.560,00(Vinte e oito mil quinhentos e sssenta reais)." (sic)

CONSTATAÇÃO

Serviços medidos e pagos, no valor de R$ 43.715,22, sem a devida execução.
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a) Fato:

Segundo Relatório Técnico de Supervisão de Obras do INCRA/MT,de 27 de outubro de 2009, os
serviços de locação da obra do PA Juruena (a estrada seguiu a picada já existente) no valor de
R$10.505,22 e de recuperação ambiental de jazida (PA Juruena e PA Cotriguaçu) no valor total de
R$47.880,00 não foram realizados.

O relatório  técnico  de  supervisão  final  confirma  a  não  execução  desses  itens,  configurando  o
pagamento  indevido  desses  itens,  sendo  R$  10.505,22  da  locação  da  obra  e  R$  33.210,00  de
recuperação de jazida que foram os itens medidos e pagos indevidamente. Não consta do processo
do convênio a glosa desses itens.

Mesmo assim o INCRA considerou cumprido o objeto apesar dessa irregularidade apontada pela
vistoria conforme termo de aceitação da obra do Convênio INCRA/MT/CRT/MT/003/2008, sem
data, assinada pelo engenheiro P. S. C. E., servidor do INCRA SR 12- MT, CPF ***.262.560-**.     
b) Manifestação da Unidade Examinada:

Por meio de ofício  de 25 de novembro de 2011 a Prefeitura Municipal de Cotriguaçu respondeu
que  esse item foi executado conforme atesta o recebimento da obra pelo INCRA e que não seria
possível realizar as obras sem esses serviços preliminares.

O  INCRA/MT,  por  meio  do  INF./INCRA/MT/SR-143/D1/ENG/nº  22/2011,  de  06/12/2011,
confirma que realmente esses itens não foram realizados , mas esclarece que o setor de engenharia
avaliou  a  obra  como  um  todo,  cujo  valor  superior  ao  conveniado,  inclusive  com  metas  e
quantidades atingidas.

c) Análise do Controle Interno:

Não foi apresentado nenhum fato novo que elida a constatação. Como já foi afirmado, o INCRA
realmente atestou o recebimento da obra, mas na sua vistoria final  consta como não realizado esses
itens, configurando uma falha de fiscalização.

Quanto à alegação de que não seria possível realizar as obras sem esses serviços, a mesma não
procede,  pois  a  obra  foi  realizada em leito já  existente.  No caso da  recuperação  ambiental  ela
também não é impeditiva, de maneira prática e não legal, para a execução dos serviços.

No caso da alegação do INCRA que a avaliação foi feita pelo todo a despeito de certos itens não
terem sido realizados  configura  uma irregularidade  pois  não cabe  ao INCRA, sem justificativa
formal e sem os respectivos aditivos, alterar o plano de trabalho unilateralmente, deixando ao seu
juízo dispensar e ou compensar informalmente os serviços não realizados. Aqui não se trata apenas
de acréscimos ou decréscimo de quantitativos e sim da dispensa de serviços (locação e recuperação
ambiental de jazidas) que, pelo projeto, seriam essenciais.

Recomendação : 1

Que o INCRA/MT promova junto à convenente o ressarcimento de R$ 43.715,22, pelos serviços
não executados.

d) Conclusão sobre a situação verificada:

O fato apontado é procedente.

2.2.1.2

Situação Verificada
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“No Primeiro Trecho, “A Construção de 20.5Km de Estrada” no “PA-JURUENA
(...)  c)  Na  Etapa  DESMATAMENTO,  Item  4.0  ao  Item  4.3,  prevê  entre  Limpeza,  remoção,
Desmatamento com Destocamento, Limpeza  das arvores com quinze metros de largura no Local da
Estrada,  estes  serviços  foram  Precariamente  Executados,  e  Parcialmente,  pois  dos  20.5  Km
previstos no Projeto, só existe 15.0 Km executados, ou seja foi deixado de executar 5.0 Km de
estrada previsto em Projeto para 20.5 Km de execução, e destes 15.0 Km, que foram pagos como
executados, existe apenas 3.0 Km, que foram executados sobre a mata virgem, mas mesmo assim
esta em desconformidade com os Projetos, na Largura de Abertura, Cascalhamento e outros, e os
demais 12.0 Km, estes foram Totalmente Executados em Cima de Leito de Estradas já Existente,
onde foi realizado apenas patrolamento,  portanto inexistindo a execução de “Limpeza, Destoca,
Desmatamento entre outros,  e mesmo assim os serviços de abertura lateral não foram executados
conforme previstos nos Projetos e Planilhas, conforme mostram as fotos (anexas), Vlr. Total destes
Itens R$ 101.475,00(Cento e um mil, quatrocentos e setenta e cinco reais).” (sic)

CONSTATAÇÃO

Superfaturamento do item desmatamento, com consequente pagamento indevido de R$ 132.243,00.

a) Fato:

Em visita a obra, constatou-se que apenas os 3 km iniciais foram objeto de desmatamento. Estavam
previstos 20,5 km de desmatamento, contudo como a obra foi executada em terreno já aberto, na
maioria dos trechos sobre o leito de estrada já existente, não havia necessidade do desmate. Nos
demais 17,5 km não havia vestígio algum de desmatamento recente, com menos de 03 anos. Em
entrevista com moradores locais esse fato foi confirmado.

Mesmo assim, o INCRA considerou cumprido o objeto conforme termo de aceitação da obra do
Convênio  INCRA/MT/CRT/MT/003/2008,  sem  data,  assinada  pelo  engenheiro  P.  S. 
C. E., servidor do INCRA SR 12- MT, CPF ***.262.560-**.

Assim sendo, constatou-se um superfaturamento como calculado a seguir:

Valor total do item contratado: R$101.475,00 (20,5 km – R$ 4.950,00/km ) =
Trecho realizado: 3 km X 4.950,00= R$ 14.850,00
Superfaturamento: R$ 101.475,00 – R$ 14.850,00 = R$ 86.625,00.

Contudo, foi medido e pago 379.700,00 m2 ao custo de R$ 147.093,00, considerando abertura de
uma faixa de 15 m. Foi observado apenas 3.000 m  x 15m  = 45.000 m2 ao custo R$ 14.850,00.
Assim o pagamento indevido alcançou o seguinte montante: R$ 147.093,00 – R$ 14.850,00 = R$
132.243,00

b) Manifestação da Unidade Examinada:

Por meio de ofício  de 25 de novembro de 2011 a Prefeitura Municipal de Cotriguaçu respondeu
que  esse item foi executado conforme atesta o recebimento da obra pelo INCRA  e que a estrada
existente era um “picada” e que o local não era exatamente o mesmo do percurso descrito.

O INCRA/MT  por meio do INF./INCRA/MT/SR-143/D1/ENG/nº 22/2011 de 06/12/2011 explica
que houve erro de digitação nas planilhas de medição o que diminui o valor não realizado para R$
74.844,00.  Alega  que  houve  acréscimo  outros  tipos  de  limpeza   vegetal,  os  quais  foram
considerados no total do serviço executado, mas esclarece que o setor de engenharia avaliou a obra
como um todo, cujo valor é superior ao conveniado, inclusive com metas e quantidades atingidas.
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c) Análise do Controle Interno:

Não foram apresentados fatos novos que elidam a constatação de não execução, como fotos de
satélite  e registros fotográficos  anteriores a execução da  obra de abertura da estrada.

Como o lapso temporal entre a execução e a presente fiscalização não permite visualizar sinais
claros desse serviço, a equipe se baseou no depoimento dos “parceleiros” que afirmam que não
houve desmate na maior parte dessa obra e também no fato de que o local apresenta sinais  de
ocupação sem cobertura vegetal bem anterior ao momento da obra.

Quanto as explicações do INCRA ficou esclarecido que houve realmente erro de digitação e essa
equipe aceita o valor por eles apontado (R$74.884,00), mas não consideramos válida a realização de
compensações de diferentes serviços executados. Não houve nenhuma justificativa formal e não
foram firmados os consequentes aditivos, que poderiam sanar essa situação. Também não foram
apresentados fatos novos que elidam a constatação de não execução,  como fotos de satélite   e
registros fotográficos  anteriores a execução da  obra de abertura da estrada.

Recomendação : 1

Que o INCRA promova junto à convenente o ressarcimento dos valores pagos indevidamente
relativos ao desmatamento, no montante de R$ 132.243,00.

d) Conclusão sobre a situação verificada:

O fato apontado na denúncia é procedente.

2.2.1.3

Situação Verificada

Sobre o revestimento primário das estradas nos dois assentamentos, foi apontado o seguinte:

"(...) No Primeiro Trecho, “A Construção de 20.5Km de Estrada” no “PA-JURUENA:

(...) g) Na Etapa REVESTIMENTO PRIMARIO,  Item 8.0 ao Item 8.5, previu a Conformação de
Pista, Escavação, Transporte,  E Espalhamento de Cascalho Para Revestimento de Pista, e ainda
Serviços de Compactação de aterros. Tudo  foi  executado,  Precariamente e em grande parte na
Parcialidade, pois as Planilhas previa a preparação de um Eixo de 5.0 mts de largura Multiplicados
pelos  20.5  Km  de  estradas  totalizando  102.500m/2(cento  e  dois  mil  e  quinhentos)  metros
quadrados,  e  precariamente estes  serviços  foram executados  em apenas  3.0 Kms dos  20.5  Km
Previstos. pois Os Serviços de Cascalhamento foram executados em apenas parte do trecho 20.5
Km  Previsto, conforme mostram as fotos (anexas),dos trechos da referida estrada sem nenhum
cascalho no leito,  com exceção apenas dos primeiros 3.0Km, e mesmo assim, este trecho de 3.0
Km, esta executado em desconformidade com o Projeto, tanto na metragem de largura prevista,
5Mts, quanto no  cascalhamento que não atende de maneira alguma a especificação de 10cm de
espessura  de  cascalho  sob  a  pista.  E    no  restante,  os  12.0  Km,   dos  15.0  Km supostamente
executados,  nestes  doze  Km,  existem  cascalho  em  uma,  ou  outra  baixada,  inexistindo  o
cascalhamento continuo no restante da estrada. E salientando ainda que 5.0 Km de Cascalhamento,
e  todos  os  Serviços  inerentes  a  Construção  da  estrada  nestes  5.0  Km,  foram deixados  de  ser
executado na sua totalidade, e no Item Compactação de aterros, nenhum aterro fora compactado, a
época da execução das obras, só recebendo a compactação do transito local, Vlr. Deste Item R$
158.372,75(Cento e cinqüenta e oito mil, trezentos e setenta e dois reais, e setenta e cinco centavos).
(...)

No Segundo Trecho o de “Recuperação de 25.5Km de Estrada” no “PA-      COTRIGUAÇU:
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(...) d) Na Etapa REVESTIMENTO PRIMARIO, Item 8.0 ao Item 8.5, previu a Conformação de
Pista, Escavação, Transporte,  E Espalhamento de Cascalho Para Revestimento de Pista, e ainda
Serviços de Compactação de aterros. Tudo  foi  executado,  Precariamente e em grande parte na
Parcialidade, pois as Planilhas previa a preparação de um Eixo de 5.0 mts de largura Multiplicados
pelos 25.5 Km de estradas totalizando 127.500m/2(cento e vinte e sete mil e quinhentos) metros
quadrados, e precariamente estes serviços foram executados em apenas 20.5 Km, dos 25.5 Km
Previstos,  conforme  mostram  as  fotos  (anexas),  dos  trechos  da  referida  estrada  sem  nenhum
cascalho no leito,  e ainda executado em desconformidade com o Projeto, tanto na metragem de
largura prevista, 5Mts, quanto no  cascalhamento que não atende de maneira alguma a especificação
de  10cm  de  espessura  de  cascalho  sob  a  pista,  aberturas  laterais  a  menor.  E  dos  20.5  Km
supostamente executados e pagos, nestes 20.5 Km o cascalhamento é de forma descontinuada em
uma, ou outra baixada, inexistindo o cascalhamento continuo  da estrada. E salientando ainda que
5.0 Km foram deixados de ser executado na sua totalidade dos serviços previstos em Projetos,
Plantas, e Planilhas, sendo aproveitado para este trecho uma estrada de madeireiros já existente, e
no Item Compactação de aterros, nenhum aterro fora compactado, a época da execução das obras,
só recebendo a compactação do transito local, Vlr. Deste Item R$ 270.631,50(Duzentos e setenta
mil, seiscentos e trinta e um reais e cinqüenta centavos) (sic)

INFORMAÇÃO

a) Fato:

Na  época  da  denúncia  (jul/2009)  a  obra  se  encontrava  em  execução  e  em  06/11/2009  o
INCRA/SR-13  emitiu  um  relatório  técnico  de  supervisão  de  obras,  confirmando  essas
impropriedades. Como a obra ainda estava em andamento,  foi solicitada ao convenente a correção
dessas irregularidades. Em fiscalização posterior, realizada pelo INCRA/SR-13 em  20/05/2010, 
aponta que não há pendências quanto à execução da obra.

Percorremos todos os referidos trechos (PA Juruena e PA Cotriguaçu) e observamos a existência de
terraplenagem  e  cascalhamento  (revestimento  primário),  não  sendo  possível  avaliar  se  foram
realizados pelo convênio em questão ou por algum anterior ou mesmo posterior, isso devido ao
grande lapso temporal entre a nossa visita e a execução das obras. Após a conclusão das obras já
ocorreram 02 períodos chuvosos, que em estradas vicinais sem pavimentação tem grande poder
depredatório.

A verificação  foi  realizada  com base  em algumas  especificações,  como  dimensões  (largura  da
estrada e área lateral) e também  por meio de estrevistas com pessoas que participaram dos serviços
e moradores do entorno.

Com isso, podemos afirmar que atualmente os serviços de revestimentos primário estão realizados,
não sendo possível determinar com exatidão em que momento se deram ou de que foi a autoria.

b) Conclusão sobre a situação verificada:

Passados  dois  anos,  a  verificação  da  realização  destes  serviços  traz  poucos  elementos  de
evidenciação,  ainda  mais  para  se  afirmar  se  os  mesmos  foram  realizados  pela  empreiteira  ou
Prefeitura. Além do mais, em estradas vicinais é comum haver a execução de outros serviços de
manutenção. Assim, somos de opinião de que há como prosperar os fatos ora denunciados.

2.2.1.4

Situação Verificada
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“No Primeiro Trecho, “A Construção de 20.5Km de Estrada” no “PA-JURUENA”:
(...) no Km 13.4, existe uma área de baixio, com área alagada, necessitando de aterro, e da execução
de uma ponte, nada foi feito, a estrada faz uma curva (ângulo) de noventa grau, anda por um desvio
de 01.0 Km, faz outro noventa Grau, e ai retorna para o seu eixo normal, e tudo isto com metragem
de ponte, estrada, e recursos sobrando de acordo com o previsto no Convênio nº  003/2008 e o que 
não foi executado”. (sic)

INFORMAÇÃO

a) Fato:

Tomando  por  base  o  projeto  aprovado  pelo  INCRA/SR-13,  percorremos  todos  os  trechos  e
verificamos que a estrada estava dentro do traçado projetado no momento da visita dessa equipe.

b) Conclusão sobre a situação verificada:

Não foi detectada situação que corroborasse o fato apontado.

2.2.1.5

Situação Verificada

“No Primeiro Trecho, “A Construção de 20.5Km de Estrada” no “PA-JURUENA”:
(...)  e)  Na  Etapa  OBRAS de  ARTES CORRENTES,  Item 6.0  ao  Item 6.4.1,  também foi
executado precária  e Parcialmente, pois previu a Construção de Bueiros Simples de Tubos de
Concreto – BSTC, e  Bueiros Duplos de Tubos de  Concreto – BDTC, todos com Berço e
Bocas de Bueiros em Concreto conforme Projetos, devendo todos obedecer a largura mínima
de 9.0 Mts, Totalizando 06(seis) BSTC  de 1,00m, de Diâmetro, 04(quatro) BSTC de 0,80m,
de  Diâmetro,  01(um) BSTC de  0,60m, de  Diâmetro,  e  02(dois)  BDTC,  com Diâmetro de
1,00m. Mas foram executados apenas 01(um)BDTC, com tubos de 1,00m de Diâmetro, no Km
12.0, e 01(um) BSTC, com tubos de 1,00m de Diâmetro no Km 8.300, 01(um) BSTC, com
tubos de 0,60m de Diâmetro no Km 1.0, e foram executados 03(três) BSTC, com tubos de
0,80m de Diâmetro, sendo um no Km 2.500, um no Km 3.500, e o outro no Km 5.600, no Km
2.100  foi  executado  um  Bueiro   com  Pau  –  Furado,  (pau  oco),  foto  (anexa)   em  total
desconformidade com os Projetos. Onde   concluímos que dos 13(treze) Bueiros previstos para
serem construídos,  foram construídos apenas 06(seis),  foram deixados de executar 07(sete)
Bueiros, e os que foram Construídos, estão em desconformidade com Projetos, pois não foram
executados  sob  os  Berços  de  Concretos,  e  os  aterros  Foram executados  com Material  de
Péssima Qualidade (Barro de Barranco), conforme mostram as Fotos (anexas), alem do que,
todos os Aterros, não receberam a Compactação prevista nos Projetos, Vlr. Destes Itens R$
77.792,66(Setenta e sete  mil, setecentos e noventa e dois reais, e sessenta e seis centavos).”
(sic)

INFORMAÇÃO

a) Fato:

No PA Juruena foram contados 13 bueiros durante a visita. Os bueiros localizados estão de acordo
com a planilha orçamentária. Foram encontrados 03 bueiros duplos, 1,0 diam x 9m de comprimento
= 59 m e 09 bueiros simples x 9 ms (0,6; 0,8 e 1,00) =81ms, superando o projetado. Devido ao
lapso temporal não é possível dizer se são todos objetos do convênio.
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b) Conclusão sobre a situação verificada:

Com as devidas ressalvas do lapso temporal,  essa equipe conclui pela não procedência do fato
apontado.

2.2.1.6

Situação Verificada

No Primeiro Trecho, “A Construção de 20.5Km de Estrada” no “PA-JURUENA:
(...) f) Na Etapa OBRAS de ARTES ESPECIAIS, Item 7.0 ao Item 7.2, Previu a Construção de
132  M/L(cento  e  trinta  e  dois)  metros  Lineares  de  Pontilhão  Bi  apoiado  com  4.5Mts  de
Largura,  tudo  conforme  Projetos,  Plantas  e  Desenhos,  e  admitindo  o  Convenio  poder  ser
executados, construído as Ponte com outro tipo de Estrutura, mas desde que com ART, do
Engº. Responsável e com todos os Projetos anexos, conforme previsto em planta anexa aos
Projetos,  e  aqui  (anexa).  Ocorre   que  foram  executados  apenas  60  M/L(Sessenta)  metros
lineares, dos 132M/L, previstos nos Projetos, sendo “uma Ponte de 8.0Mts executada no Km
1.8”, “uma de 12.0Mts no Km 4.0”, “uma de 10.0Mts no Km 5.0”, “uma de 12.0Mts no Km
6.8”,  “uma  de  10.0Mts  no  Km  9.7”,  e  a  “outra  de  13.0Mts  no  Km  10.4”,  totalizando
60(Sessenta)  M/L  Executados.  Mas  a  execução  das  referidas  pontes  estão  totalmente  em
desconformidade com os Projetos, Plantas e Desenhos, sem aprovação do INCRA, e sem ART,
de Outro Responsável pelas estruturas Modificadas, os aterros de cabeceira, todos executados
com material de péssima qualidade, Barro de Barranco do local. E é ainda importante salientar
que no Km 14.7, existe uma Ponte de 15.0Mts, com execução antiga, executada Pela Prefeitura
Municipal de Cotriguaçu, mas que foi incluído como executada pelos serviços do Convenio, e
também teve seus valores pago, como executadas agora pelo Convenio 003/2008, Vlr. Deste
Item  R$  131.970,96(Cento  trinta  e  um  mil,  novecentos  e  setenta  reais,  e  noventa  e  seis
centavos). (sic)

INFORMAÇÃO

a) Fato:

Em visita  ao  local  das  obras,   verificamos  a  existência  das  pontes  projetadas.  Há indícios  de
desmanche das pontes antigas, mas devido ao lapso temporal (aproximadamente  02 anos) e por
serem pontes de madeira que demandam manutenção constante, não foi possível confirmar se as
referidas pontes foram construídas antes do convênio com INCRA. As pontes se encontram dentro
das especificações gerais do projeto,  que, por sua vez, carece de maior detalhamento construtivo.
Assim  sendo,   foi  possivel  conferirmos  apenas  o  sistema  construtivo  utilizado  e  as   medidas
externas apresentadas.

b) Conclusão sobre a situação verificada:

A equipe conclui pelo não procedimento do fato apontado, ressalvando as restrições que estão no
corpo dessa informação.

2.2.1.7

Situação Verificada

Sobre a drenagem, foram apontados as seguintes situações:
“No Primeiro Trecho, “A Construção de 20.5Km de Estrada” no “PA-JURUENA
(...)  h)Na Etapa DRENAGEM que previu os Serviços de Valetas – Bigodes para escoamento de
Águas Pluviais, das chuvas, Itens 9.0 ao item, 9.1, nada foi executado nesta etapa conforme pode se
notar nas várias fotos (anexas), que mostram as erosões na pista  causadas pelas águas das chuvas
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que rolam sobre a estrada pela falta das referidas Sarjetas – Bigodes, não executadas conforme
previstas em projetos do Convenio 003/2008,   valor não executado deste Item, R$ 3.536,25(Três
mil quinhentos e trinta e seis reais, e vinte e cinco centavos).( ...)
No Segundo Trecho o de “Recuperação de 25.5Km de Estrada” no “PA-      COTRIGUAÇU
(...)Na Etapa DRENAGEM que previu os Serviços de Valetas – Bigodes para escoamento de Águas
Pluviais, das chuvas, Itens 9.0 ao item, 9.1, nada foi executado nesta etapa conforme pode se notar
nas várias fotos (anexas), que mostram as erosões na pista  causadas pelas águas das chuvas que
rolam sobre a estrada pela falta das referidas Sarjetas – Bigodes, não executadas conforme previstas
em projetos do Convenio 003/2008,    valor não executado deste Item, R$ 4.398,75(Quatro mil
trezentos e noventa e oito reais, e setenta e cinco centavos).”  (sic)

INFORMAÇÃO

a) Fato:

Como a denúncia ocorreu durante a execução da obra, no momento dessa fiscalização os serviços
de drenagem estavam executados com valetas e “bigodes”.

Percorremos todos os referidos trechos (PA Juruena e PA Cotriguaçu) e observou a existência de
serviços de drenagem, com valetas e “bigodes” executados, não sendo possível avaliar se foram
realizados pelo convênio em questão,  em função ao grande lapso temporal entre a nossa visita e a
execução  das  obras.  Após  a  conclusão  das  obras  já  ocorreram 02 períodos  chuvosos,  que  em
estradas vicinais sem pavimentação tem grande poder depredatório.

b) Conclusão sobre a situação verificada:

Como  foi  detectado  que  a  obras  estão  executadas  e  a  fiscalização  do  INCRA  atestou  a  sua
execução, concluímos que a denúncia não procede.

2.2.1.8

Situação Verificada

“No Segundo Trecho o de “Recuperação de 25.5Km de Estrada” no “PA-   COTRIGUAÇU
(...)
b)  Na Etapa   DESMATAMENTO, Item 4.0  ao  Item 4.3,  prevê  entre  Limpeza,  Remoção,
Desmatamento e destocamento, Limpeza das arvores com quinze metros de largura no Local
da Estrada, estes serviços foram Precariamente Executados, e Parcialmente, pois dos 25.5 Km
previstos no Projeto, só existe 20.0 Km de serviços parciais executados, na pista de rolamento,
sem os serviços laterais, e foi deixado de executar todos os serviços inerentes em 5.0 Km de
estrada previsto em Projeto, sendo (utilizado), aproveitado para este trecho uma estrada de
madeireiros  já  existente,   mas  mesmo  assim  no  trecho  que  supostamente  entende-se  por
executado e pago, tudo esta em desconformidade com os Projetos, na Largura de Abertura,
Greide,  Cascalhamento  e  outros,  pois  todos  os  25.5  Km  foram  Totalmente  Executados 
inexistindo os serviços de “Limpeza, Destoca, Desmatamento, das  abertura lateral conforme
previstos nos Projetos e Planilhas, e conforme pode se constatar nas fotos (anexas), Vlr. Total
destes Itens R$ 30.600,00(Trinta mil e seiscentos reais)”. (sic)

INFORMAÇÃO

a) Fato:

Na planilha orçamentária aprovada pelo INCRA,  embora houvesse a descrição dos serviços (itens
4.2 e 4.3), que se referem a desmatamento, destoca de limpeza de árvores,  não houve a respectiva
orçamentação,  dando margem para interpretações equivocadas.  O único serviço previsto, de fato,
foi  o  item 4.1,  que trata  de limpeza e  remoção de camada vegetal  do PA Nova Cotriguaçu (o

13



desmatamento somente foi previsto para o PA Juruena).

Apesar  do  grande  lapso  temporal  é  possível  determinar  que  esse  item  foi  executado  em  sua
totalidade, o que também foi confirmado com os habitantes locais.

b) Conclusão sobre a situação verificada:

Pelo exposto, o fato apontado na denúncianão é procedente.

2.2.1.9

Situação Verificada

“No Segundo Trecho o de “Recuperação de 25.5Km de Estrada” no “PA-      COTRIGUAÇU”
(...)  c) Na Etapa OBRAS de ARTES ESPECIAIS, Item 7.0 ao Item 7.2, Previu a Construção
de 67 M/L(Sessenta e sete) metros Lineares de Pontilhão Bi apoiado com 4.20Mts de Largura,
tudo conforme Projetos, Plantas e Desenhos, e admitindo o Convenio poder ser executados,
construído  as  Ponte  com  outro  tipo  de  Estrutura,  mas  desde  que  com  ART,  do  Engº.
Responsável e com todos os Projetos anexos, conforme previsto em planta anexa aos Projetos,
e aqui (anexa). Ocorre que foram executados apenas 35 M/L(Trinta e cinco) metros lineares,
dos 67M/L de pontes previstos nos Projetos, sendo “uma Ponte de 18.0Mts executada sobre o
Rio Aliança I no Km 10.0”, “e outra Ponte de 17.0Mts executada no Rio Aliança II no Km
12.5”. Totalizando  35(Trinta e cinco) M/L Executados. Mas a execução das referidas pontes
estão totalmente em desconformidade com os Projetos, Plantas e Desenhos, sem aprovação do
INCRA,  e  sem  ART,  de  Outro  Responsável  pelas  estruturas  Modificadas,  os  aterros  de
cabeceira, e dos baixios dos Rios, todos foram executados com material de péssima qualidade,
(Barro de Barranco) do local estando totalmente danificados. E sendo importante salientar que
no Km 0.0, sobre o Rio Jacaré, ponto do inicio dos serviços, existe uma Ponte de 18.0Mts, e no
Km 5.0 sobre o Rio Lambari, existe outra Ponte também com 18.0Mts, totalizando 36.0 Mts, 
sendo as duas pontes de execução antiga, executada Pela Prefeitura Municipal de Cotriguaçu,
com parceria  de  Madeireiros,  alem da  Ponte  do  Rio  Muriru  de  20.0Mts,  que  também foi
executada por Madeireiros, Ponte feita de toras brutas com Aterro sob a mesma, mas que foi
incluído como executada pelos serviços do Convenio, e também teve seus valores pago, agora
pelo  Convenio  003/2008,  Vlr.  Deste Item R$ 66.985,26(Sessenta  e  seis  mil,  novecentos  e
oitenta e cinco reais, e vinte e seis centavos)." (sic)

INFORMAÇÃO

a) Fato:

O projeto não mencionava se existiam pontes anteriores, apenas que seriam executadas  as referidas
quantidades como novas, ou seja, tratando-se de construção  ao invés de reforma.

Em quatro pontilhões se apresentam resquícios do desmanche da ponte que havia anteriormente,
comprovando que foi  realizada nova  construção;  outras duas aparentam ter  vigas  relativamente
novas, porém não é possível determinar, devido ao lapso temporal, se as mesmas foram construídas
à época da recuperação da estrada objeto do presente convênio.

As pontes se encontram dentro das especificações gerais do projeto, que por sua vez, carece de
maior detalhamento construtivo, sendo possível conferir, apenas,  o sistema construtivo utilizado e
as  medidas externas apresentadas.
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b) Conclusão sobre a situação verificada:

Conforme descrito anteriormente, em duas  pontes não é possível afirmar pela vistoria dessa equipe
se são novas ou não, apesar de estarem em bom estado de conservação. Como a fiscalização do
INCRA, ao tempo da execução das mesmas, confirmou que estavam conforme o projetado e em
virtude de não termos elementos em contrário,  concluímos que da forma como foi apresentada a
denúncia, a mesma não é procedente.

 

3. OUTRAS AÇÕES

     A seguir apresentamos constatações identificadas por ocasião dos trabalhos realizados, agrupadas
por  Programa/Ação,  e  vinculadas  aos  respectivos  órgãos  superiores,  relativas  a  situações  não
mencionadas na demanda original:

3.1   MINISTERIO DA SAUDE

3.1.1 – Programa:

Serviços Urbanos de Água e Esgoto

Objeto Examinado: 

Implantação,  Ampliação  ou  Melhoria  de  Sistema  Público  de  Esgotamento  Sanitário  para  a
Prevenção e Controle de Agravos em Municípios de até 50.000 Habitantes.

Agente Executor Local: 980089 COTRIGUACU

Montante de Recursos Financeiros Aplicados: R$ 4.252.357,92

Ordem de Serviço: 201112222

Forma de Transferência: 650856 Convênio

3.1.1.1 - CONSTATAÇÃO

Atraso excessivo na execução da obra de esgotamento sanitário.

a) Fato:

A obra tinha um cronograma de execução de 08 meses. A ordem de serviço de início das obras é de
09/09/2009, mas a previsão atual de término é para dezembro de 2011, configurando um atraso de
19 meses. Apesar do aditivos de prazo terem sido firmados, não constam do processo justificativas
para  tal  atraso.  Pelo  ritmo atual  das  obras  e  com a  temporada  de  chuvas,  que   se  iniciou  em
outubro,  dificilmente o cronograma atual será cumprido.

b) Manifestação da Unidade Examinada:

Por meio de Ofício s/nº,    de 25 de novembro de 2011,  a Prefeitura Municipal de Cotriguaçu
justificou o atraso em virtude das chuvas e do isolamento do município, dificultando a execução e a
chegada dos materiais.  Também não foram apresentadas informações acerca da  expectativa de
término da obra. 

c) Análise do Controle Interno:

Por mais razoáveis que sejam as justificativas agora apresentadas, as mesmas são intempestivas,
configurando erro formal. Portanto, constatação mantida.

Recomendação : 1

Realizar tempestivamente visita técnica ao local com o objetivo de identificar as causas do atraso na
execução da obra e verificar a necessidade de revisão do cronograma físico-financeiro pactuado e de
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aditamento do convênio, a fim de que o objetivo do convênio seja atingido.

3.1.1.2 - CONSTATAÇÃO

Sobrepreço com consequente pagamento indevido.

a) Fato:

Na  análise  dos  preços  praticados  na  contratação  (Concorrência  nº  02/2008)  das  obras  de
esgotamento  sanitário  em  Cotriguaçu/MT,  objeto  do  convênio  SIAFI  650856,  o  item  Ligação
Individual de Esgoto apresenta um custo unitário de R$ 723,50, totalizando R$ 714.094,50.

O  item  ligação  domiciliar  de  esgoto  constante  da  tabela  SINAPI  não  guarda  relação  na  sua
composição com o executado. Assim sendo, buscou-se, em outros trabalhos semelhantes, esse item
específico.  Dessa  feita,  utilizamos  os  valores  da  proposta  realizada  pela  mesma  empresa  aqui
contratada, a Base Dupla Serviços e Construções Civil LTDA, na Concorrência Pública 01/2010 de
Santa Rita do Trivelato/MT, de 12/02/2010.

Nesse  item  específico,  com  a  mesma  descrição  em  ambas  as  propostas,  a  referida  empresa
apresentou o valor unitário de R$ 335,40, em 2010,  ou seja, a empresa apresentou um valor em
2008 maior  que  o  dobro  do  valor  apresentado  em 2010.  Considerando os  índices  econômico-
financeiros  de  correções  de  valores  durante  o  período  em  questão,  pode  se  inferir  que  na
Concorrência  nº 02/2008 (Cotriguaçu/MT) houve sobrepreço de R$ 388,10 (723,50-335,40).   

.

Desse modo,  houve um pagamento indevido de :  987 ud x R$ 388,10 = R$ 383.054,70

Contribuíram para o ocorrido o Presidente da Comissão de Licitação de Cotriguaçu, a Secretária da
comissão de licitação e o engenheiro da Funasa,   CREA 12000036832; que elaborou o Parecer
técnico que ratifica os custos praticados.

b) Dano ao Erário: R$ 766.109,40

c) Manifestação da Unidade Examinada:

Por meio de ofício  de 25 de novembro de 2011 a Prefeitura Municipal de Cotriguaçu /MT rebate a
constatação de que houve sobrepreço,  que seguiu a lei  de licitações em sua totalidade e que o
referencial de preço apresentado não se adequa ao caso devido a diferenças de época e de local.

A FUNASA/MT por meio do Relatório de Análise de Evidências em resposta ao ofício 33573 de
2011-GAB/CGU-REGIONAL/MT assim se manifestou:

"A FUNASA utilizou como base a planilha aprovada onde o mesmo item ligações domiciliares
estava referenciada com código do SINAPI – 68489/001, sendo “LIGAÇÃO DOMICILIAR DE
ESGOTO”, com o custo unitário de R$ 2.446,90 sem BDI.  Sendo aprovado pela FUNASA R$
728,78. Tendo uma análise mais criteriosa verificou-se que o SINAPI da época não nos ofereceu
subsidio  suficiente  para  uma  composição  detalhada  do  código  em  referencia.  Sendo  assim  a
FUNASA  apresenta  uma  composição  dos  serviços  desenvolvidos,  das  atividades  realmente
aplicadas. Tomando como base o próprio SINAPI com referencia de custos e insumos para esta
atividade, com o mês de referencia da data de aprovação do convênio-agosto/2009.

Segue abaixo planilha composição e utilização da lista de itens com base no próprio SINAPI.
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CONCLUSÃO

Portanto,  verificou-se  com  base  nos  preços  referentes  a  aprovação  da  FUNASA  que  o  item
específico  ”LIGAÇÃO  DOMICILIAR  DE  ESGOTO”,  não  caracterizou  sobre  preço,  nem  na
concorrência  pública  na  LICITAÇÃO  DE  NOSSA  SENHORA  DO  TRIVELATO,  nem  na
LICITAÇÃO DE COTRIGUAÇU, pois os custos estão abaixo da mediana estabelecida pelo próprio
SINAPI."

d) Análise do Controle Interno:

Quanto  à  resposta  da  Prefeitura  de  Cotriguaçu,  não  foram  apresentados  novos  elementos  que
elidissem a constatação de sobrepreço, como detalhamento da composição de custos do item em
questão e notas fiscais de aquisição de insumos da empresa. Nenhum argumento que justifique o
preço praticado na obra foi apresentado.

Quanto aos argumentos da FUNASA, essa equipe não considera válida a composição de preços
apresentadas,  pois  ela  difere  do  memorial  descritivo  apresentado  pela  Prefeitura  Municipal  de
Cotriguaçu/MT  em  27/10/2010  (OF.  GP.  Nº  300/2010)  no  item  6.5  (fl.  834  do  processo  da
FUNASA). Esse item especifica que o Tubo PVC deveria ser Vinilfort ou similar  e que a caixa de
inspeção teria altura de 0,70m.  A Funasa agora apresenta uma composição com Tubo PVC PL série
R e caixa de inspeção com altura de 0,950 m. Enfim, os 02 únicos itens da composição que constam
do memorial descritivo aprovado pela FUNASA não foram utilizados na composição de custos ora
apresentada.

Para ratificar que o preço praticado pela empresa Base Dupla estava acima do preço de mercado
utilizamos uma composição de serviços com referência no Sinapi que melhor refletisse o serviço de
ligação domiciliar de esgoto descrito no projeto. Assim fizemos uso do código Sinapi 27666, do
Catálogo Geral de Composições, ao qual acrescentamos os serviços de escavação e reaterro de
valas, e utilizamos os preços dos insumos base março/2008, disto, resultou a tabela abaixo:
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Fonte:  Tabela Sinapi Preços de Insumos Março/2008.

           Catálogo Geral de Composições do Sinapi.

           Memorial Descritivo.

Obs.: (1) Itens acrescidos aos insumos da composição 27666;

(2) A quantidade utilizada foi de 10 metros em função do comprimento médio entre a rede coletora e a caixa de

inspeção definido no memorial descritivo;

(3) Conforme memorial de cálculo do projeto, folha 326 do processo Funasa, foi efetuado o seguinte cálculo:

(10,0m x 0,75m x 1,40m) que representa o volume para uma vala de 10,0m de comprimento, 0,60m de largura e

1,40m de profundidade;

(4)  Conforme  memorial  de  cálculo  do  projeto,  folha  326  do  processo  Funasa,  representa  80%  do  volume

escavado.

Com o custo obtido na tabela acima de R$ 291,34 acrescidos de BDI de 28,5%, valor adotado no
orçamento  da  Prefeitura  de  Cotriguaçu,  obtém-se  o  preço  do  serviço  de  R$ 374,37  (291,34  x
1,285),  preço bastante próximo ao praticado em Santa Rita do Trivelato em 2010.

Assim,  considerando  que  o  preço  obtido  nesta  demonstração  foi  efetuado  com  base  na  tabela
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Sinapi, que o Sinapi é o referencial de custos para obras executadas com recursos do Orçamento
Geral  da  União,  que  o  preço  encontrado  é  maior  do  que  o  preço  utilizado  no  fato  apontado
inicialmente  e  ainda,  considerando o  princípio  do  conservadorismo o  novo sobrepreço  unitário
apurado no item passa a ser de R$ 349,13 (723,50 – 374,37), que multiplicado à quantidade de
987,00 ligações domiciliares resulta em pagamento indevido de R$ 344.591,31 (349,13 x 987,00).

Recomendação : 1

Adotar as medidas administrativas necessárias para o recolhimento do débito, devidamente
atualizado. Caso essas medidas não sejam suficientes, instaurar o devido processo de Tomada de
Contas Especial.

4. CONCLUSÃO

4.1 Sobre os fatos e situações apontados à CGU, são procedentes as irregularidades listadas a seguir,
cujo montante fiscalizado é de R$ 4.252.357,92, conforme demonstrado no corpo do relatório.

4.1.1  Falhas com dano ao erário

Item 2.2.1.1

DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL NA REFORMA AGRARIA

Serviços medidos e pagos sem a devida execução.

Item 2.2.1.2

DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL NA REFORMA AGRARIA

Superfaturamento do item desmatamento, com consequente pagamento indevido de R$ 132.243,00.

4.2  Sobre  as  demais  ações  de  controle  realizadas,  não  contidas  na  demanda  original,  foram
identificadas as seguintes situações:

4.2.1) Falhas sem dano ao erário

Item 3.1.1.1

SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO

Atraso excessivo da obra de esgotamento sanitário.

4.2.2) Falhas com dano ao erário

Item 3.1.1.2

SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sobrepreço com consequente pagamento indevido.

Cuiabá/MT, 3 de dezembro de 2012

________________________________________________________
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