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        Introdução 

 
 

O Programa de Fiscalização em Entes Federativos em seu 2º Ciclo abrange a verificação da 

regularidade da aplicação dos recursos públicos federais pelo Governo do Estado de Sergipe 

nas seguintes ações: 

 

- Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica (PNAE); 

- Apoio à Implantação, Ampliação ou Melhorias de Sistemas de Esgotamento Sanitário em 

Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Municípios Integrantes de 

Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento; 

- Apoio ao Transporte Escolar na Educação Básica (PNATE); 

- Coordenação do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA); 

- Manutenção, Modernização e Ampliação da Rede de Atendimento do Programa do Seguro-

Desemprego no Âmbito do Sistema Nacional de Emprego – Sine; 

- Serviços de Atenção às Urgências e Emergências na Rede Assistencial; 

- Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde; 

- Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde; 

- Promoção e Fomento à Cultura Brasileira; 

- Assistência Técnica e Extensão Rural para Agricultura Familiar. 

 

A definição do escopo foi feita a partir de critérios de relevância, criticidade e de materialidade 

dos programas de governo. No total, foram verificadas a aplicação de R$ 189.338.459,11 na 

execução destas ações, apurando a efetividade no atingimento dos objetivos de cada uma. 

 

Para a execução dos trabalhos pelas equipes de fiscalização, foram solicitados junto aos 

gestores estaduais relacionados a cada ação verificada, informação sobre a utilização dos 
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recursos disponibilizados e documentação comprobatória da realização das despesas. Além 

da avaliação documental, procedeu-se a verificação in loco da execução das ações analisadas.  

 

Houve dificuldade na obtenção da totalidade da documentação solicitada para a realização dos 

trabalhos na área do PNATE e na verificação das ações de combate ao mosquito Aedes 

Aegypti, dificultando a avaliação completa destes programas.  
 

 

 

        Indicadores Socioeconômicos do Ente Fiscalizado 

 
 

População: 2068017 

PIB per Capita: 9.921,95 

Eleitores: 1299785 

Área: 21907 
Fonte: Sítio do IBGE. 

 

 

        Informações sobre a Execução da Fiscalização 
 

 

Ações de controle realizadas nos programas fiscalizados: 

 

Ministério Programa Fiscalizado Qt. 

Montante 

Fiscalizado por 

Programa 

MINIST. DA 

AGRICUL.,PECUARIA E 

ABASTECIMENTO 

DEFESA 

AGROPECUARIA 

1 107.263.200,00 

TOTALIZAÇÃO MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E 

ABASTECIMENTO 

1 107.263.200,00 

MINISTERIO DA CULTURA Cultura: Preservação, 

Promoção e Acesso 

1 1.000.000,00 

TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DA CULTURA 1 1.000.000,00 

MINISTERIO DA EDUCACAO Educação Básica 2 31.030.253,19 

TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DA EDUCACAO 2 31.030.253,19 

MINISTERIO DA SAUDE Aperfeiçoamento do 

Sistema Único de Saúde 

(SUS) 

3 30.103.979,96 

TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DA SAUDE 3 30.103.979,96 

MINISTERIO DAS CIDADES Saneamento Básico 1 14.630.182,34 

TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DAS CIDADES 1 14.630.182,34 
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MINISTERIO DO 

DESENVOLVIMENTO 

AGRARIO 

Agricultura Familiar 1 1.021.000,00 

TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO 

AGRARIO 

1 1.021.000,00 

MINISTERIO DO TRABALHO 

E EMPREGO 

Trabalho, Emprego e 

Renda 

1 4.289.843,62 

TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DO TRABALHO E 

EMPREGO 

1 4.289.843,62 

TOTALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 10 189.338.459,11 

 

Os executores dos recursos federais foram previamente informados sobre os fatos relatados, 

tendo se manifestado em 19 de abril de 2016, cabendo ao Ministério supervisor, nos casos 

pertinentes, adotar as providências corretivas visando à consecução das políticas públicas, 

bem como à apuração das responsabilidades. 

 

 

        Consolidação de Resultados 
 

 

Durante os trabalhos de fiscalização realizados sobre a gestão do Governo do Estado, 

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 estadual: 

 

A execução do PNAE na esfera estadual mostrou-se deficiente, principalmente devido à falta 

de aquisições de gêneros alimentícios para cumprimento do cardápio, falta de regularidade na 

distribuição dos gêneros licitados e falta de profissionais para preparo e distribuição dos 

alimentos. 

 

Na ação destinada à verificação da complementação do Sistema de Esgotamento Sanitário da 

Bacia do Poxim, sub-bacias 1A, 1B e 1C, 2ª Etapa (Contrato de Repasse n° 0424387-31/2014), 

foram identificados problemas em todas as fases, com cláusulas restritivas ao caráter 

competitivo do certame; falta de comprovação de regularidade técnica e jurídica da empresa 

junto à Caixa Econômica Federal e de execução de serviços; falta de elaboração de termo 

aditivo; sobrepreço em percentual de serviços de administração local; além de atrasos e 

deficiências na execução da obra. 

 

Para a avaliação da execução do Programa de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE, foram 

solicitados diversos documentos que até o final dos trabalhos não foram entregues à equipe 

de fiscalização. Apesar da dificuldade decorrente da falta da documentação disponibilizada, 

ainda foram identificadas irregularidades no edital da licitação para contratação da empresa 

de transporte escolar; descumprimentos contratuais pela empresa contratada; sobrepreço na 
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planilha de custos; falta de controle dos itinerários dos veículos; bem como falhas no controle 

social representado pelo Conselho do FUNDEB no município. 

 

Da verificação da execução do Convênio nº 793921/2013 celebrado entre o Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de 

Sergipe – Endagro, foram identificadas diversas falhas na condução do processo licitatório e 

no controle de abastecimento dos veículos utilizados, entretanto, não foram identificados 

prejuízos financeiros delas decorrentes. 

 

O Convênio nº 776598/2012, foi celebrado entre o Ministério de Trabalho e Emprego e o 

Governo do Estado de Sergipe no âmbito do Sistema Nacional de Emprego – Sine, para a 

melhoria do atendimento dos Postos de Emprego financiados pelo FAT. Entretanto, sua 

execução mostrou-se bastante deficiente, sendo identificados no escopo analisado danos ao 

erário no montante de R$ 218.310,96, além de irregularidades encontradas nos Postos de 

Atendimento relacionadas à inexistência de controles de veículos; abastecimento de 

combustível; e controle de patrimônio. Também foram identificadas precariedade na estrutura 

física e inexecução de ações previstas no Plano de Trabalho. 

 

Também foram identificadas diversas irregularidades no funcionamento e estrutura da 

Unidade de Pronto-Atendimento-UPA (município de Boquim/SE) analisada no programa de 

Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS)/Serviços de Atenção às Urgências e 

Emergências na Rede Assistencial geridos pelo Governo do Estado de Sergipe. Foram 

identificadas falta de equipamentos obrigatórios; indisponibilidade dos serviços de radiologia; 

inexistência de médico pediatra e bioquímico e falta de medicamentos. Além disso, também 

foi identificada deficiência nos serviços de regulação médica, prejudicando o funcionamento 

da Unidade.  

 

Com base nos exames realizados na execução da ação de Apoio Financeiro para Aquisição e 

Distribuição de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica 

geridos pelo Governo do Estado de Sergipe, concluiu-se que os preços de aquisição dos 

medicamentos excepcionais, com recursos federais recebidos, estão abaixo dos Preços 

Máximos de Venda ao Governo. 

 

Em relação à ação de combate ao mosquito Aedes Aegypti, verificou-se deficiências na 

execução do programa. Foram identificados atrasos na aplicação dos recursos, denotando 

fragilidade no planejamento e controle das ações de combate ao mosquito. Tal deficiência é 

demonstrada também pela carga horária insuficiente na capacitação de agentes, ociosidade 

dos mesmos e execução parcial de atividades. Além disso, foi identificado a existência de 

servidores recebedores de gratificação que não cumprem a jornada legal de 40 horas semanais.  

 

Da análise do Convênio n° 785049/2013, celebrado entre o Ministério da Cultura/Secretaria 

da Cidadania e da Diversidade Cultural/SCDC e a Secretaria de Estado da Cultura de Sergipe, 

destinado ao apoio do projeto “Encontro Nordestino de Cultura”, realizado no período de 17 

a 30 de junho de 2015, verificou-se que os procedimentos de inexigibilidade realizados pelo 

convenente não apresentam comprovação de que os preços contratados estão de acordo com 

aqueles praticados pelo mercado. 

 

Por fim, na análise da execução do Contrato de Repasse nº 797215/2013, celebrado entre o 

Ministério do Desenvolvimento Agrário e a Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de 
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Sergipe – Emdagro para reestruturação das Unidades Operativas e fortalecimento da atividade 

de Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER, verificou-se subutilização dos bens 

adquiridos com recursos do contrato de repasse. 
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Ordem de Serviço: 201600358 

Município/UF: Aracaju/SE 

Órgão: MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO 

Instrumento de Transferência: Convênio - 793721 

Unidade Examinada: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DE 

SERGIPE  

Montante de Recursos Financeiros: R$ 107.263.200,00 

 

1. Introdução 

 

Os trabalhos foram realizados entre o período de 10 a 23 de março de 2016 sobre a aplicação 

dos recursos do programa Defesa Agropecuária – Coordenação do Sistema Unificado de 

Atenção à Sanidade Agropecuária (Suasa), realizado por intermédio de convênio entre o 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a Empresa de Desenvolvimento 

Agropecuário de Sergipe – Emdagro, com intervenção do Governo do Estado de Sergipe, 

cujo objetivo foi o apoio à reestruturação e implementação do Sistema Unificado de Atenção 

à Sanidade Agropecuária e fortalecimento das ações de defesa agropecuária. 

O valor total do convênio foi de R$ 1.052.632,00, sendo 1.000.000,00 recursos federais e R$ 

52.632,00 recursos da contrapartida. Devido a bloqueios judiciais, apenas foram realizadas 

despesas no valor de R$ 534.571,71. 

Na consecução dos trabalhos a equipe de fiscalização analisou recursos no montante de R$ 

281.877,18, equivalente a 52,7% do total de despesas realizadas, referentes às seguintes metas: 

Meta 1: Reestruturação e implementação das unidades de defesa agropecuária no estado. 

Item 3 - Estruturação e manutenção de unidades volantes de fiscalização do trânsito 

agropecuário. 

Meta 5: Manter e melhorar a estrutura e ações de defesa sanitária animal. Item 1 - Implantação 

ou melhoria de sistema de informações sanitárias; item 2 - Atendimento à suspeita ou focos 

de doenças; item 3 - cadastramento ou atualização cadastral de propriedades e produtores 

rurais; item 8 - fiscalização de eventos pecuários (aglomerações de animais); item 12 - 

vigilância em propriedades consideradas de maior risco sanitário. 

 

2. Resultados dos Exames 

 

Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito de tomada de 

providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela forma de 

monitoramento a ser realizada por esta Controladoria. 

2.1 Parte 1 

 

Não houve situações a serem apresentadas nesta parte, cuja competência para a adoção de 

medidas preventivas e corretivas seja dos gestores federais. 

2.2 Parte 2 
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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. Alteração de edital de licitação sem nova publicação na imprensa oficial. 
 

Fato 
 

A Empresa de Desenvolvimento Agrário de Sergipe – EMDAGRO, através da Secretaria de 

Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, realizou o Pregão 10/2014, cujo objeto foi 

aquisição de três veículos tipo pick-up, sendo que um deles foi para fazer face aos objetivos 

do convênio nº793721/2013/MAPA/SFA-SE/EMDAGRO.  

Foi publicado o aviso da licitação no Diário Oficial do Estado de Sergipe, no dia 05/09/2014, 

sendo a data marcada para a sessão de disputa 18/09/2014, em conformidade com a Lei 

10.520/2002. 

No entanto, foi apresentado pedido de alteração do edital por um provável licitante, que alegou 

ser insuficiente o período de 15 dias consecutivos para entrega dos veículos. Diante disto, a 

Administração resolveu modificar o prazo para entrega do objeto para sessenta dias 

consecutivos, de acordo com o Termo de Errata – PE-10/2014, assinado em 8 de setembro de 

2014.  

Observa-se que o dia da sessão de disputa não foi alterado, permanecendo 18 de setembro de 

2014. Também não consta nos autos do processo nenhuma indicação de publicação no Diário 

Oficial do Estado sobre a alteração no prazo para a entrega do objeto.  

Frisa-se que, de acordo com o parágrafo 4º do art. 21 da Lei 8.666/93, essa alteração deveria 

ter sido publicada e o prazo deveria ter sido reaberto, reiniciando-se o prazo de oito dias úteis 

para a realização da licitação a contar da data da nova publicação do Diário Oficial do Estado, 

pois este prazo interfere na decisão de participar ou não do procedimento licitatório. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 083, de 25 de abril de 2016, o gestor fez as seguintes considerações: 

“No item 1, que trata sobre “alteração de edital de licitação sem nova publicação na imprensa 

oficial”, ao contrário do que consta no referido item, o Edital do Pregão 10/2014 não foi 

impugnado pelo interessado em participar do certame, mas tão somente fez uma solicitação 

de ampliação do prazo de entrega dos veículos, que após manifestação favorável por parte dos 
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gestores dos convênios custeadores da despesa, foi feito um Termo de Errata do Edital da 

Licitação. Em contato com a Pregoeira nos foi informado que os Termos de Errata não são 

publicados na imprensa oficial do Estado, e esse procedimento é adotado em todas as 

licitações realizadas pela administração pública estadual, tendo sido publicado o Termo de 

Errata apenas no site de licitação do Banco do Brasil, local onde seria realizada a disputa, 

tanto para ciência das licitações realizadas pela Empresa como para efetiva participação dos 

possíveis fornecedores.  

Ressaltamos que não houve prejuízo a nenhum dos possíveis interessados em participar do 

certame, considerando que a alteração foi benéfica, não restringindo a participação na 

licitação. No nosso entender, em que pese não ter sido reaberto o prazo para a realização do 

pregão, foi respeitado o interstício de 08 (oito) dias úteis entre a publicação da errata no site 

do Banco do Brasil e a realização do certame. Esclarecemos que em busca recente da 

publicação do Termo de Errata no site do BB foi constatado que o Pregão 010/2014 não se 

encontra mais disponível para consulta, conforme documento em anexo.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Primeiramente, cabe destacar que a alegação de que o edital não foi impugnado não muda a 

essência da constatação, que aborda a falta de publicação na imprensa oficial de alteração no 

edital, quando esta é capaz de interferir na decisão dos licitantes em participar ou não do 

certame. Assim, é indiferente se a alteração deu-se por solicitação dos licitantes, por 

impugnação do edital ou mesmo por motivação interna da própria Administração Pública.  

No tocante ao termo de errata, observa-se que tal instrumento é usado para a modificação do 

edital, e sendo assim, fica disciplinado pelo parágrafo 4º do art. 21 da Lei 8.666/93, a seguir 

transcrito: “Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o 

texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,

 inqüestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas”.  

Desta forma, a simples publicação no sítio do Banco do Brasil, responsável pela ferramenta 

tecnológica em que se deu a licitação, não supre a publicação na imprensa oficial do Estado 

de Sergipe. 

Quanto à alegação de que a modificação do edital foi benéfica para o processo, destaca-se que 

a lei traz uma única exceção à regra de reabertura do prazo inicial: quando a alteração não 

afetar a formulação das propostas. Não trata a lei de alterações favoráveis ou desfavoráveis 

aos licitantes. O que a norma prevê é que, havendo alteração que interfira na confecção das 

propostas, o edital deve ser republicado, reabrindo-se o prazo para a realização do certame. 

No fato observado, a alteração elevou de quinze para sessenta dias o prazo para a entrega do 

objeto de licitação, veículo tipo pick up, acatando o pedido de um interessado, que alegou ser 

o prazo original impraticável. Esta modificação no edital interfere na decisão de formular ou 

não a proposta, de participar ou não do certame licitatório, devendo, portanto, ter sido 

observado os dispostos no parágrafo 4º do art. 21 da Lei 8.666/93 e no inc. I do art. 4º da Lei 

10.520/02, com a nova publicação do edital na impressa oficial de Estado de Sergipe oito dias 
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úteis antes da data para realização da sessão de abertura das propostas, sem prejuízo da 

publicação no sítio do Banco do Brasil.    

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.2. Vedação de cotação de taxa de administração negativa para prestação de serviço 

de ticket combustível, contrariando jurisprudência do Tribunal de Contas da União. 
 

Fato 
 

Em análise ao processo licitatório referente ao Pregão 03/2013, realizado pela Secretaria de 

Planejamento, Orçamento e Gestão do Estado de Sergipe, cujo objeto foi a contratação 

centralizada de empresa especializada em prestação de serviços de fornecimento de ticket 

combustível, em que a remuneração da contratada deu-se por meio de taxa de administração, 

foi observada a proibição de taxa de administração negativa, contrariando a jurisprudência do 

Tribunal de Contas da União, através dos Acórdão 1034/2012 – Plenário e Decisão 38/1996 

– Plenário. Segundo o TCU, a apresentação de propostas de taxas de administração negativas 

não as torna inexequíveis, devendo ser averiguada a compatibilidade das mesmas no caso 

concreto.  

 

Como não houve a possibilidade de propostas com taxas de administração negativa, e três 

empresas cotaram taxa de administração zero por cento, o pregoeiro realizou um sorteio para 

definir a vencedora do certame, pois não havia mais possibilidade de competição entre as 

empresas, de acordo com os critérios do edital. Essa situação inviabilizou a competição entre 

as empresas licitantes, impedindo que a administração obtivesse propostas mais vantajosas 

que aquelas oferecidas inicialmente.  

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 083, de 25 de abril de 2016, o gestor fez as seguintes considerações: 

“Já em relação ao item 2, “Vedação de cotação de taxa de administração negativa para 

prestação de serviço de ticket combustível, contrariando jurisprudência do Tribunal de Contas 

da União”, se trata de procedimento padrão nas aquisições de combustível realizadas no 

âmbito estadual, pois foi firmado entendimento de que a taxa de administração negativa 

imputaria posteriormente o ônus ao contratante, ou seja, os órgãos e entidades estaduais, 

proibição essa estabelecida no edital do Pregão 03/2013. Ademais, o critério de desempate 

por sorteio não conflita com o caráter competitivo do certame, vez que encontra previsão legal 

no artigo 45, parágrafo 2º da Lei nº 8.666/93. Por fim, ressaltamos que a modalidade de 

abastecimento de frota tem se mostrado vantajosa, na medida em que os veículos são 

abastecidos pelo preço médio da Agência Nacional do Petróleo, com acompanhamento via 

sistema on line integrado, com gestão do contrato sem nenhum ônus para a Administração.”   

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Ter-se firmado, no âmbito estadual, o entendimento de que a taxa de administração negativa 

imputaria posterior ônus ao contratante, não é suficiente para sua proibição. Segundo 

jurisprudência do Tribunal de Contas da União, em casos semelhantes de contratação – vale-
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refeição/alimentação –, a compatibilidade da taxa ofertada deverá ser averiguada no caso 

concreto, a partir de critérios objetivos previstos no edital.  

 

De fato, o critério de sorteio não conflita com o caráter competitivo do certame, por estar 

previsto na lei de licitações. Todavia, foi verificado que o sorteio foi ocasionado pelo 

impedimento da taxa de licitação negativa, e que, se não houvesse tal barreira, a administração 

poderia ter conseguido uma proposta mais vantajosa. 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.3. Preterição da realização de pregão na forma eletrônica sem a devida justificativa 

de inviabilidade. 
 

Fato 
 

Observou-se que a licitação para contratação centralizada de empresa especializada em 

prestação de serviços de fornecimento de ticket combustível foi realizada na modalidade 

pregão, na forma presencial. No entanto, o artigo 62, parágrafo 1º, da Portaria Ministerial 

MPOG/MF/CGU nº 507/2011, estabelece que, preferencialmente, o pregão deverá ser 

realizado na forma eletrônica, quando os bens ou serviços forem financiados com recursos da 

União, por meio de convênios ou contratos de repasse.  

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 083, de 25 de abril de 2016, o gestor fez as seguintes considerações: 

“Em relação ao item 3, “Preterição da realização de pregão na forma eletrônica sem a devida 

justificativa de inviabilidade”, esclarecemos que o pregão tinha objetivo a contratação 

centralizada de empresa prestadora de serviços de fornecimento de ticket combustível, 

visando o abastecimento da frota de veículos do Estado de Sergipe, própria ou locada, sendo 

custeado, a princípio, com recursos estaduais, motivo pelo qual se manteve a praxe de 

realização de pregão presencial. Sendo assim, após celebração de termo de anuência da 

EMDAGRO ao referido contrato centralizado, nossa despesa foi custeada com recursos 

federais oriundos do referido convênio e contrato de repasse. Ademais, a minuta do edital, 

com a consequente modalidade presencial do certame foi submetida à análise da Procuradoria 

Geral do Estado, com manifestação favorável ao seu prosseguimento, conforme documento 

em anexo.”  

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A afirmativa de que a realização da licitação tinha por objetivo o abastecimento da frota de 

veículos do Estado de Sergipe, custeados, a princípio, com recursos estaduais não justifica a 

adoção de modalidade diferente do pregão eletrônico para a referida contratação, devido aos 

diversos convênios que o Estado realiza com o Governo Federal, muitos deles com previsão 

de custeio de combustível. Se o governo tem a intenção de utilizar apenas uma licitação para 

abastecer veículos tanto com recursos próprios como com recursos do Governo Federal, 

recebidos através de convênios ou instrumentos congêneres, deve observar a orientação 
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constante no artigo 62, parágrafo 1º, da Portaria Ministerial MPOG/MF/CGU nº 507/2011, ou 

seja, realizá-la na modalidade pregão, preferencialmente na forma eletrônica.  

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.4. Bloqueio judicial de recursos do convênio nº 793721/2013/MAPA/SFA-

SE/EMDAGRO.  
 

Fato 
 

Foram verificadas, nos extratos bancários da conta poupança vinculada à conta corrente nº 

6510-2, da Agência nº 3611-0, do Banco do Brasil, específica do convênio nº 

793721/2013/MAPA/SFA-SE/EMDAGRO, quatro retiradas por ordem judicial, totalizando 

R$ 546.572,48, conforme demonstrado na tabela abaixo: 

 

Tabela: Bloqueio de Recursos por Determinação da Justiça 

Data Valor (R$) 

19/09/2014 70.412,56 

24/11/2014 15.387,85 

12/12/2014 43.532,06 

15/12/2014 417.240,01 

Total 546.572,48 

Fonte: Extratos bancários da conta corrente nº 6510-2, Agência 3611-0, do Banco do Brasil, referentes aos meses 

de setembro, novembro e dezembro de 2014. 

 

Após essas retiradas, as contas poupança e corrente ficaram sem saldo e o convênio, desde o 

dia 15/12/2014, não foi mais executado financeiramente, apesar de viger até 31/12/2015.  A 

EMDAGRO, por meio do Ofício Presidencial nº 042, de 9 de março de 2016, fez as seguintes 

considerações: 

“Esclarecemos ainda, que durante sua execução houve alguns 

bloqueios judiciais, ocorridos em 19/11/2014, no valor de R$ 

70.532,56, outro em 24/11/2014, no valor de R$ 15.387,85, bem como, 

em 12/12/2014, no valor de R$ 43.532,06 e, por fim, em 15/12/2014, 

no valor de R$ 417.240,01, referentes a diversas ações trabalhistas 

em que a EMDAGRO figura como parte reclamada. 

Ressaltamos que mesmo com as penhoras incidindo sobre recursos de 

convênio, a EMDAGRO não parou a execução do mesmo, tanto que 

em decorrência das defesas apresentadas junto aos Juízos 

Trabalhistas, objetivando a desconstituição de penhora, conseguimos 

o desbloqueio judicial no valor de R$ 417.240,01, mais a correção 

monetária no valor de R$ 41.008,50, totalizando R$ 458.248,51, 

depositados em conta junto ao Banco do Brasil, do referido Convênio, 

o qual está sendo devolvido como parte do saldo. 

Ademais, informamos que estamos providenciando o restante a ser 

devolvidos junto ao governo do Estado.” 
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Posteriormente, por meio do Ofício nº 83/2016, de 25 de abril de 2016, o gestor fez as 

seguintes considerações: 

“No tocante ao item 5, “Bloqueio judicial de recursos do Convênio 

n.º 793721/2013/MAPA/SFA-SE/EMDAGRO”, conforme destacado 

no Relatório Preliminar, a EMDAGRO, por meio do Ofício 

Presidencial n.º 042, de 09 de março de 2016, apresentou as 

considerações sobre aos bloqueios judiciais oriundos de demandas 

trabalhistas em que a Emdagro é parte demandada, que incidiram em 

recursos do referido Convênio, totalizando o valor de R$ 546.572,48 

(quinhentos e quarenta e seis mil e quinhentos e setenta e dois reais e 

quarenta e oito centavos).  

Esclarecemos que do quantitativo do valor bloqueado judicialmente, 

conforme já ressaltado, foi desbloqueado o valor de R$ 458.248,51 

(quatrocentos e cinquenta e oito mil e duzentos e quarenta e oito reais 

e cinquenta e um centavos), correspondente a soma de R$ 417.240,01 

(quatrocentos e dezessete mil e duzentos e quarenta reais e um 

centavo), mais a correção monetária, no valor de R$41.008,50 

(quarenta e um mil e oito reais e cinquenta centavos). 

Ademais, em vista do prazo de encerramento do Convênio, como não 

houve o desbloqueio judicial total dos recursos, a EMDAGRO buscou 

meios junto ao Governo Estado para devolver o restante, essa 

devolução se dará através da fonte de recursos próprios.” 

Portanto, dos R$ 546.572,48 bloqueados pela justiça, somente foram desbloqueados R$ 

417.240,01, permanecendo R$ 129.332,47, mais a correção monetária, sob bloqueio judicial. 

  
##/Fato## 

2.2.5. Ausência de verificação de preços e condições mais favoráveis à administração 

com vistas à prorrogação de contrato de serviços contínuos. 
 

Fato 
 

A equipe de fiscalização analisou o processo nº 017.201.01383/2014-4, referente ao 

procedimento licitatório para contratação de empresa especializada para prestação de serviços 

técnicos especializados em tecnologia da informação de dados, manutenção corretiva e 

suporte técnico ao ambiente operacional do Sistema de Defesa e Inspeção Agropecuária – 

Pregão 01/2012. 

Esta licitação deu origem ao contrato nº 02/2012, celebrado em 30/01/2012, com a empresa 

SM Soluções para Gestão da Informação Ltda. Até o ano de 2014, quando o serviço passou a 

ser custeado com recursos do Convênio nº 793721/2013/MAPA/SFA-SE/EMDAGRO, o 

contrato foi aditivado duas vezes. No entanto, somente o segundo termo aditivo, assinado em 

29/01/2014, prorrogando a vigência do contrato pelo período de um ano, a contar da data de 

assinatura, foi entregue à equipe de fiscalização. Não constam, nos autos do processo, 

pesquisas de preços que serviram de parâmetro para saber se tais prorrogações do contrato 
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eram, à época, vantajosas à administração pública, haja vista o disposto no inc. II, do art. 57, 

da Lei 8.666/93. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 083, de 25 de abril de 2016, o gestor fez as seguintes considerações: 

“Em relação ao item 9 “Falta de verificação de preços e condições mais favoráveis à 

administração com vistas à prorrogação de contrato de serviços contínuos”, muito embora não 

conste nos autos do processo as pesquisas de preços, referente ao 2º Termo Aditivo alusivo 

ao Contrato 02/2012, celebrado com a empresa SM Soluções para Gestão da Informação 

LTDA-ME, esclarecemos que desde a celebração do Contrato em questão não houve alteração 

de preço, mantendo-se inalterados as condições originalmente pactuadas. 

Corroborando com o acima alegado, encaminhamos pesquisas de preços realizadas quando da 

elaboração do 1º e 4º Termos Aditivos ao Contrato n.º 02/2012, cujas cópias seguem em 

anexos.” 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A Emdagro apresentou o primeiro termo aditivo ao Contrato 02/2012, bem como a pesquisa 

de preço referente ao primeiro e ao quarto termos aditivos.   

Quanto ao segundo termo aditivo, não foi comprovada a realização de pesquisa de mercado 

com a finalidade de verificar se a prorrogação era vantajosa para a administração. Não cabe a 

alegação da Emdagro de que o valor do contrato se manteve inalterado nas prorrogações, haja 

vista que as condições de mercado podem se alterar de maneira a tornar o serviço menos 

custoso de um ano para outro. Portanto, a pesquisa de mercado mostra-se indispensável à 

prorrogação do contrato, ainda que sem alteração de preços.    
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.6. Publicação extemporânea de extrato do contrato e de termo aditivo na imprensa 

oficial. 
 

Fato 
 

Não foram encontrados, nos autos dos processos licitatórios abaixo relacionados, 

comprovante de publicação, na imprensa oficial, dos extratos dos contratos e de termos 

aditivos, conforme segue: 

 

Quadro: Contratos sem comprovação de publicação do extrato na imprensa oficial 

Licitação Contrato/Termo Aditivo 

Pregão 03/2013 Contrato nº 33/2013 

Pregão 01/2012 

Contrato nº 02/2012 

1º Termo Aditivo ao Contrato 02/2012 

2º Termo Aditivo ao Contrato 02/2012 

Fonte: Processos 017.201.01383/2011-4 e 015.000.02145/2013-4. 

 

Ressalta-se que a publicação resumida dos contratos e seus termos aditivos na imprensa oficial 

é condição obrigatória para a eficácia dos mesmos de acordo com o parágrafo 1º, do art. 61, 

da Lei 8.666/93. 
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##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 083, de 25 de abril de 2016, o gestor fez as seguintes considerações: 

“Quanto ao item 10 “Falta de publicação de extrato de contrato e termos aditivos na imprensa 

oficial”, em relação ao Pregão 03/2013, segue em anexo comprovação de publicação do 

extrato na imprensa oficial datada de 30 de dezembro de 2013, relativo ao Contrato 33/2013, 

celebrado com a empresa TRIVALE Administração LTDA; outrossim em relação ao Pregão 

01/2012, seguem em anexos os comprovantes de publicação dos extratos na imprensa oficial, 

relativo ao Contrato 02/2012, celebrado com a empresa SM Soluções para Gestão da 

Informação LTDA-ME e do 1º e 2º Termos Aditivos, datados de 29/03/2012, 08/03/2013 e 

14/02/2014, respectivamente. Na oportunidade, encaminhamos cópia do 1º Termo Aditivo ao 

Contrato em referência.”  

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Conforme justificativa do gestor, foram encaminhados os extratos dos termos aditivos 

faltantes. Quanto aos extratos do Segundo Termo Aditivo ao Contrato 02/2012 e do Contrato 

33/2013, as publicações ocorreram no prazo previsto em lei. Já quanto às duas outras 

publicações, a Emdagro não respeitou o prazo fixado no parágrafo primeiro do art. 61 da Lei 

8.666/93, conforme demonstrado no quadro a seguir. 

Quadro: Publicação de extrato de contrato 
Contrato/Termo 

Aditivo 
Data Assinatura 

Data Limite para 

Publicação (Lei 8.666) 

Data da Publicação 

Contrato 02/2012 30/01/2102 27/02/2012 29/03/2012 

1º Termo Aditivo ao 

Contrato 02/2012 
15/01/2013 27/02/2013 08/03/2013 

Fonte: Contrato 02/2012 e Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 02/2012; edições do Diário Oficial do Estado de 

Sergipe de 29/02/2012 e 08/03/2013. 

Portanto, apesar de o gestor ter apresentado os extratos dos termos aditivos faltantes, houve 

descumprimento do prazo legal para a publicação desses supracitados. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.7. Falhas no controle de abastecimento de veículos com recursos do convênio nº 

793721/2013/MAPA/SFA-SE/EMDAGRO. 
 

Fato 
 

Na análise dos pagamentos referentes ao serviço de ticket combustível, custeado com recurso 

do Convênio nº 793721/2013/MAPA/SFA-SE/EMDAGRO, foi verificado que a quase 

totalidade dos cupons fiscais não continha informações importantes para o controle de 

abastecimento, tais como: placa do veículo abastecido, quilometragem do veículo no 

momento do abastecimento e identificação do consumidor. Foram também observados cupons 

fiscais que acusam o pagamento em dinheiro, em desacordo com o contrato e com a legislação. 

Ressalta-se que a falta destas informações fragiliza o controle de abastecimento dos veículos. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
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Por meio do Ofício nº 083, de 25 de abril de 2016, o gestor fez as seguintes considerações: 

Por fim, em relação ao item 11 “Falta de controle no abastecimento de veículos com recursos 

do convênio n.º 793721/2013/MAPA/SFA/SE/EMDAGRO”, onde se  constatou que os 

cupons fiscais não continham informações importantes para o controle de abastecimento, tais 

como placa de veículo abastecido, quilometragem no momento do abastecimento e 

identificação do consumidor, o que em tese fragiliza o controle de abastecimento dos veículos, 

entretanto, com o devido respeito, a constatação não procede, vez que o abastecimento da frota 

de veículos utilizados pela Emdagro, sejam oriundos de convênios, desde que previsto em seu 

plano de trabalho, como no caso do presente, ou decorrentes de recursos próprios, vem sendo 

realizado  através de cartões eletrônicos, tipo ticket combustível. 

 

Esclarecemos, ainda, que a utilização desses cartões eletrônicos somente se dá por meio de 

senha do usuário e fica vinculada a placa do veículo a ser abastecido. No mais, há um 

procedimento interno aplicado na utilização de todos os veículos de que somente através de 

um mapa de quilometragem o veículo está autorizado a sair das dependências da empresa, 

existindo ainda um efetivo controle do setor de defesa agropecuária em relação ao 

cumprimento das atividades desenvolvidas e o valor gasto a título de combustível, com fito 

de atender as etapas e metas previstas no Plano de Atividade do referido Convênio. 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em que pese a afirmação do gestor de que a utilização do cartão de abastecimento ocorre por 

meio de senha do usuário e fica vinculada à placa do veículo, observa-se que os cupons fiscais 

são documentos que dão suporte à liquidação da despesa e deveriam estar identificados com 

a placa e quilometragem do veículo. Também, o controle exercido sobre a circulação de 

veículo, ainda que de suma importância, não supre a falta de um controle rígido no 

abastecimento do mesmo. Portanto, a falta de tais informações fragiliza o controle na execução 

da despesa, como também o controle na fase da liquidação e consequente pagamento.  

  
##/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. 

A ação de controle apresentou as seguintes falhas, sem, no entanto, ocasionarem prejuízo ao 

erário: 

2.2.1. Alteração de edital de licitação sem nova publicação na imprensa oficial. 
2.2.2. Vedação de cotação de taxa de administração negativa para prestação de serviço de 

ticket combustível, contrariando jurisprudência do Tribunal de Contas da União. 
2.2.3. Preterição da realização de pregão na forma eletrônica sem a devida justificativa de 

inviabilidade. 

2.2.5. Ausência de verificação de preços e condições mais favoráveis à administração com 

vistas à prorrogação de contrato de serviços contínuos. 

2.2.6 Publicação extemporânea de extrato do contrato e de termo aditivo na imprensa oficial. 

2.2.7. Falhas no controle de abastecimento de veículos com recursos do convênio nº 

793721/2013/MAPA/SFA-SE/EMDAGRO. 
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Ordem de Serviço: 201600355 

Município/UF: Aracaju/SE 

Órgão: MINISTERIO DA CULTURA 

Instrumento de Transferência: Convênio - 785049 

Unidade Examinada: ESTADO DE SERGIPE  

Montante de Recursos Financeiros: R$ 1.000.000,00 

 

1. Introdução 

 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 14 a 23 de março de 2016 sobre a 

aplicação dos recursos do programa 2027 – Cultura: Preservação, Promoção e Acesso/20ZF 

– Promoção e Fomento à Cultura Brasileira no Estado de Sergipe. 

 

A ação fiscalizada destina-se a apoio ao projeto “Encontro Nordestino de Cultura”, realizado 

no período de 17 a 30 de junho de 2015 com recursos do Orçamento Geral da União, previstos 

no Convênio n° 785049/2013. 

Nesse contexto, realizou-se a fiscalização da execução do objeto do mencionado Convênio, 

assinado em 03 de junho de 2015, entre a União, por intermédio do Ministério da 

Cultura/Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural/SCDC e a Secretaria de Estado da 

Cultura de Sergipe, no valor de R$ 1.157.200,00, sendo a R$ 1.000.000,00 recursos da União 

e R$ 157.200,00, contrapartida do Estado de Sergipe. 

Foram analisados os documentos de liquidação registrados pela convenente no SICONV, os 

processos de inexigibilidade nº 02 e 03/2015, realizados para contratação dos artistas 

selecionados para o evento e os relatórios produzidos pelo Ministério da Cultura e registrados 

no SICONV.  

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. Informação Geral sobre o Convênio nº 785049/2013. 
 

Fato 
 

O Convênio nº 785049/2013 foi celebrado em 03 de junho de 2015 entre o Ministério da 

Cultura/Secretaria da Cidadania e da Diversidade-SCDC, concedente, e a Secretaria de Estado 

de Cultura de Sergipe, convenente, cujo objeto era a realização do Encontro Nordestino de 
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Cultura. A vigência deste convênio se estende até 11 de junho de 2017, com prazo para 

prestação de contas de sessenta dias após o término da vigência contratual. 

O valor do Convênio foi fixado em R$ 1.157.200,00, sendo R$ 1.000.000,00 provenientes de 

recursos do repasse da União e R$ 157.200,00 de recursos da contrapartida aportada pela 

convenente. 

Os recursos foram repassados por meio das ordens bancárias nº 2015OB800537 e 

2015OB800538, de 14 de setembro de 2015, no valor de R$ 500.000,00, cada uma. A 

contrapartida do município, no valor de R$ 157.200,00, foi integralizada em 30 de setembro 

de 2015. 

A Proposta nº 054008/2013 apresenta plano de trabalho com as seguintes metas: 

Meta 1: Contratação de grupos artísticos no valor de R$ 622.995,79; 

Meta 2: Contratação de estrutura para o evento no valor de R$ 322.686,87; 

Meta 3: Recursos humanos no valor de R$ 54.317,34; e 

Meta 4: Comunicação e divulgação no valor de R$ 157.200,00. 

Em 24 de março de 2016, o extrato bancário da conta específica do Convênio, conforme 

informação disponível no Siconv registrava um saldo no valor de R$ 26.731,84. 

  
##/Fato## 

2.1.2. Verificação da regularidade da documentação fiscal. 
 

Fato 
 

Após análise das informações disponibilizadas no SICONV – Sistema de gestão de Convênios 

e Contratos de Repasse, aba “documentos de liquidação” do módulo “execução convenente”, 

verificou-se que a Secretaria de Estado da Cultura de Sergipe registrou os pagamentos 

efetuados em favor dos fornecedores de serviços contratados para realização do I Encontro 

Nordestino de Cultura. O total dos pagamentos efetuados alcançou o montante de R$ 

1.170.601,62, conforme tabela abaixo: 

Tabela – Pagamentos efetuados aos prestadores de serviços. 

Contratados CNPJ Valor Pago 

(R$) 

MC Eventos Ltda 13.270.614/0001-35       434.344,21  

Luzzy Produções Artísticas 12.251.098/0001-39       331.995,79  

Base Propaganda Ltda 02.263.288/0001-12         80.360,00  

Pentagrama Promoções e Produções Ltda 03.160.174/0001-00         40.000,00  

EPA Elenco Promoções Artísticas 13.360.490/0001-89         36.000,00  

Toca pra Nós Dois Produções e Eventos Ltda 07.337.631/0001-40         30.000,00  

S L Pessoa Shows 04.375.656/0001-40         20.000,00  

Matuto de Luxo Empreendimentos Artísticos Ltda 07.958.624/0001-65         20.000,00  

Frederyco Alexandre C. Figueiredo 10.303.149/0001-01         20.000,00  

Nejaim Desenvolvimento Organizacional e Eventos Ltda 11.143.023/0001-71         20.000,00  

Vilella Produções e Empreendimentos Artísticos 15.595.265/0001-57         20.000,00  

Daniel Vitor da Silveira da Costa 18.712.508/0001-88         20.000,00  
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Matrix Produções e Eventos Ltda 20.683.597/0001-23         20.000,00  

Companhia de Artes Mafuá 06.915.919/0001-91         16.000,00  

Victor Monteiro Dantas 15.249.042/0001-38         10.000,00  

Rodrigo José Siqueira Santos 18.191.905/0001-51           4.000,00  

Associação Luz do Sol 02.922.535/0001-45           3.000,00  

Instituto Simaodiense da Juventude 06.190.950/0001-02           3.000,00  

Tânia Maria Alves Santos 19.624.894/0001-19           3.000,00  

Júlia Caianara Dantas Vieira 19.760.085/0001-34           3.000,00  

Patrícia Aparecida dos Santos 21.454.529/0001-55           3.000,00  

Tributos -         32.901,62  

 Total Pago      1.170.601,62  

Fonte: SICONV, 14 de março de 2016. 

A Secretaria de Estado da Cultura de Sergipe realizou o “upload” dos documentos de suporte 

dos serviços prestados, emitidos pelos contratados em conformidade com a legislação. Trata-

se de notas fiscais eletrônicas, cujos originais contêm aposição de carimbos com indicações 

do convênio e atesto da prestação dos serviços. 

De acordo com o Siconv, aba “relatórios de execução”, os documentos de liquidação e os 

pagamentos realizados encontram-se sob procedimento de análise do fiscal do concedente.  

  
##/Fato## 

2.1.3. Verificação dos pagamentos contratuais. 
 

Fato 
 

A Secretaria de Estado da Cultura de Sergipe realizou integralmente o objeto do Convênio nº 

785049/2013, cujos desembolsos alcançaram o montante de R$ 1.170.601,62. 

Para verificação da consistência dos pagamentos efetuados, procedeu-se ao confronto entre os 

valores dos serviços informados nas notas fiscais com aqueles registrados nos procedimentos 

licitatórios realizados para contratação dos fornecedores. 

Dessa forma, foram analisados os pagamentos em favor das empresas MC Eventos Ltda., 

CNPJ nº 13.270.614/0001-35 e Luzzy Produções Artísticas, CNPJ nº 12.251.098/0001-39, 

que em conjunto representam 65% dos pagamentos efetuados pela convenente. 

Após análise verificou-se que os valores pagos às empresas MC Eventos Ltda. 

13.270.614/0001-35 e Luzzy Produções Artísticas  12.251.098/0001-39, estão de acordo com 

aqueles apresentados no Contrato Centralizado nº 01/2015 e no procedimento de 

inexigibilidade nº 02/2015, realizados pela Secretaria de Estado da Comunicação Social e pela 

Secretaria de Estado da Cultura, respectivamente.    
##/Fato## 

2.2 Parte 2 

 

Nesta parte serão apresentadas as situações detectadas cuja competência primária para 

adoção de medidas corretivas pertence ao executor do recurso federal. 

Dessa forma, compõem o relatório para conhecimento dos Ministérios repassadores de 

recursos federais, bem como dos Órgãos de Defesa do Estado para providências no âmbito de 

suas competências, embora não exijam providências corretivas isoladas por parte das pastas 
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ministeriais. Esta Controladoria não realizará o monitoramento isolado das providências 

saneadoras relacionadas a estas constatações. 

2.2.1. Contratação direta por inexigibilidade sem justificativa de preços. 
 

Fato 
 

Para realização do Encontro Nordestino de Cultura, a Secretaria de Estado da Cultura 

promoveu um Chamamento Público para contratação de grupos artísticos conforme definido 

no Plano de Trabalho, etapa 1 do Plano de Aplicação, itens 1.1 a 1.8, com valor fixado de R$ 

623.000,00. 

De acordo com o Plano de Aplicação, os grupos artísticos seriam contratados segundo 

especificações e valores previamente estabelecidos, conforme tabela a seguir: 

Tabela – Grupos artísticos previstos no Projeto Básico. 

Item Especificação Qtde 

Valor 

Unitário 

(R$) 

Valor Total 

(R$) 

1.1 Contratação de atrações musicais locais iniciantes 11 3.000,00 33.000,00 

1.2 
Contratação de atrações musicais locais 

intermediárias 
20 4.000,00 80.000,00 

1.3 
Contratação de atrações musicais locais 

consolidadas 
15 8.000,00 120.000,00 

1.4 
Contratação de atrações musicais convidadas do 

nordeste 
10 20.000,00 200.000,00 

1.5 Contratação de atração musical nacional 02 30.000,00 60.000,00 

1.6 
Contratação de coletivos de audiovisual e ou 

artes/visuais 
04 10.000,00 40.000,00 

1.7 Contratação de grupos folclóricos 10 3.000,00 30.000,00 

1.8 Contratação de atração de grupo de artes cênicas 20 3.000,00 60.000,00 

Fonte: Plano de Trabalho elaborado pela Secult. 

O edital de Chamamento Público foi emitido em 29 de maio de 2015 e publicado no Diário 

Oficial do Estado nº 27225, de 1º de junho de 2015. Houve divulgação no Jornal da Cidade 

de 30 de maio de 2015, Itnet (portal do dia a dia) e Infonet (http://www.infonet.com.br). 

Em 04 de junho de 2015 ocorreu a reunião da Comissão de Seleção para escolha dos projetos 

inscritos, cujo resultado foi publicado no Diário Oficial do Estado nº 27231, de 10 de junho 

de 2015, sendo o julgamento dos recursos publicado em 15 de junho de 2015, DOE nº 27234. 

A partir do resultado apresentado no Chamamento Público, a Secretaria de Estado da Cultura 

formalizou os procedimentos de inexigibilidade nº 02 e 03/2015 para contratação dos artistas 

e grupos selecionados. 

Após análise dos referidos procedimentos de inexigibilidade, apresentados pela Secretaria de 

Estado da Cultura, constatou-se que estes não contêm a justificativa do preço das contratações, 

conforme exigência do art. 26, parágrafo único, inciso III, da Lei nº 8.666/1993. 

Necessário ressaltar que a Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 507/2011 dispõe em seu 

art. 62 que “os órgãos e entidades públicas que receberem recursos da União por meio dos 

instrumentos regulamentados por esta Portaria estão obrigados a observar as disposições 

contidas na Lei Federal de Licitações e Contratos Administrativos e demais normas federais 

pertinentes ao assunto, quando da contratação de terceiros”. 
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De acordo com o entendimento do Tribunal de Contas da União, estampado no Acórdão 

819/2005, nos procedimentos realizados para contratação de apresentações, shows, 

espetáculos ou eventos similares deve-se demonstrar, a título de justificativa de preços, que o 

fornecedor cobra preço igual ou similar ao de outros com quem contrata para eventos do 

mesmo porte, ou, em caso contrário, apresente as devidas justificativas.   
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do ofício nº 424/2016-ASPLAN, de 22 de abril de 2016, a Secretaria de Estado da 

Cultura apresentou a seguinte manifestação: 

(...) 

“2. Trata-se de edital de chamamento público para a seleção das atrações artísticas do evento 

Encontro Nordestino de Cultura, emitido em 29 de maio de 2015 e publicado no Diário Oficial 

do Estado nº 27225, de 1º de junho de 2015, que possibilitou a composição da grade do evento 

com a contratação de 92 atrações artísticas divididas entre as seguintes categorias: 

(1) Atrações Musicais Locais Iniciantes, no valor de R$ 3.000,00; 

(2) Atrações Musicais Locais Intermediárias, no valor de R$ 4.000,00; 

(3) Atrações Musicais Locais Consolidadas, no valor de R$ 8.000,00; 

(4) Atrações Musicais Convidadas do Nordeste, no valor de R$ 20.000,00; 

(5) Atrações Musicais Nacionais, no valor de R$ 30.000,00; 

(6) Coletivos de Audiovisual e/ou artes visuais, no valor de R$ 10.000,00; 

(7) Atrações de Grupos de Artes Cênicas, no valor de R$ 3.000,00. 

3. Os editais de seleção pública, caracterizados pela participação aberta, em que se preconiza 

a necessidade de viabilização democrática de vários grupos artísticos locais, regionais e 

nacionais, cujos valores praticados se configuram como usualmente aplicados em eventos 

similares, no mesmo âmbito. 

4. É de se ter em mente a amplitude e dimensão do evento, visto que não se limitou a mera 

contratação de bandas musicais a critério desconhecido ou sob a liberalidade do gestor da 

Secretaria de Estado da Cultura. Ao contrário, o que se viu foi uma verdadeira promoção 

artística ampla da cultura local, com apresentação de artistas de cunho regional e nacional, 

com a liberdade participativa de qualquer artista do país, e que por certo se fez necessário 

viabilizar e estimular a participação de artistas e grupos de vários cantos do Estado. 

5. Com isso, resta evidenciada a necessidade de pagamentos de cachês que em sua essência 

mantém a média dos valores praticados na região e no período junino de Sergipe, mormente 

quando se sabe que as despesas de deslocamento, alimentação e hospedagem dos grupos 

contemplados são de responsabilidade dos mesmos, sem pagamento adicional por parte da 

SECULT/SE. 

6. Importante registrar que nenhum custo adicional fora arcado ou de responsabilidade da 

Secretaria de Estado da Cultura/SE, sendo certo que o preço pago a cada uma das atrações, de 

forma bruta, que após arcarem com as despesas acima especificadas restavam aos mesmos 

valores significativamente inferiores, conforme contratos firmados. 

7. Com o intuito de demonstrarmos a compatibilidade de preços aplicados no edital de seleção 

pública das atrações artísticas, buscamos comprovantes dos artistas contemplados referentes 

aos mesmos serviços prestados em outros eventos de porte similar, a exemplo do Forrocaju. 
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Da análise destes comprovantes, nota-se que, em grande parte, principalmente nas categorias 

‘Atrações Musicais Locais Consolidadas’, ‘Atrações Musicais Convidadas”, ‘Categoria 

Musical Nacional’, os valores configuram-se iguais ou inferiores aos praticados no mercado. 

8. No tocante as contratações das quadrilhas juninas, cujos pagamentos foram equivalentes ao 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), as mesmas atrações se apresentaram no Forrocaju, com 

cachê bem superior ao do Encontro Nordestino de Cultura, variando de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

9. Por fim, vale frisar que as agendas dos artistas nos períodos juninos são mais concorridas, 

com menores disponibilidades de datas, o que gera um incremento significativo de seus cachês 

comparados ao longo do ano, não sendo diferente no Estado de Sergipe. 

(...)” 

 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em sua justificativa, a Secretaria de Estado da Cultura sustenta que os preços praticados no 

Encontro Nordestino de Cultura, no que tange à contratação de atrações artísticas, estão de 

acordo com os valores normalmente cobrados pelos mesmos artistas em eventos semelhantes. 

Para tanto, encaminhou em anexo um quadro no qual faz um comparativo entre os valores 

pagos pela SECULT/SE e os valores pagos por outros contratantes, especialmente a Prefeitura 

Municipal de Aracaju na realização do evento denominado “Forrocaju”, praticados nos anos 

2014 e 2015. Neste quadro fica demonstrado que os preços praticados no evento realizado 

pela SECULT/SE foram inferiores àqueles praticados por outros organizadores. 

Em que pesem os argumentos apresentados, com suporte em farta documentação (cópia de 52 

notas fiscais), a impropriedade apontada repousa no fato de que a contratação ocorreu com 

inobservância da norma que disciplina esta modalidade de ajuste firmado pelo ente público, 

contratação direta por inexigibilidade, Lei nº 8.666/1993, art. 26, parágrafo único, inciso III, 

bem como do entendimento sedimentado pelo Tribunal de Contas da União, que estabelece a 

obrigatoriedade da apresentação da justificativa do preço a ser praticado pelo prestador de 

serviços como peça obrigatória no processo de contratação de apresentações, shows, 

espetáculos ou eventos similares.   
##/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, 

tendo em vista que foi constatado que os procedimentos de inexigibilidade realizados pelo 

convenente não apresentam comprovação de que os preços contratados estão de acordo com 

aqueles praticados pelo mercado.  
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Ordem de Serviço: 201600394 

Município/UF: Aracaju/SE 

Órgão: MINISTERIO DA EDUCACAO 

Instrumento de Transferência: Não se Aplica  

Unidade Examinada: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO  

Montante de Recursos Financeiros: R$ 24.230.960,00 

 

1. Introdução 

 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 9 de março a 8 de abril de 2015 sobre 

a aplicação dos recursos do programa 2030 – Educação Básica / 8744 – Apoio à Alimentação 

Escolar na Educação Básica no Estado de Sergipe. 

A ação fiscalizada destina-se a cumprir as normas e orientações relativas à execução do 

programa; executar os recursos repassados pelo FNDE para a aquisição de gêneros 

alimentícios para a merenda escolar em conformidade com a legislação contábil, financeira e 

licitatória; garantir a qualidade da alimentação fornecida; fornecer contrapartida 

complementando os recursos federais recebidos; disponibilizar informações ao gestor federal 

para cadastro de conselheiros, profissionais de nutrição e outras informações solicitadas. 

Na consecução dos trabalhos foi analisada a aplicação dos recursos financeiros federais 

repassados ao Governo do Estado, no período compreendido entre 01 de janeiro a 31 de 

dezembro de 2015, pelo Ministério da Educação. 

A ação de controle se desenvolveu sobre as seguintes questões, referentes ao exercício 2015: 

Com relação à Secretaria de Estado da Educação – SEED: atuação de nutricionistas na 

elaboração de cardápios e pautas de compras e na aplicação de testes de aceitabilidade; 

regularidade dos saques realizados na conta específica do programa; idoneidade dos 

documentos de despesas; legalidade da licitação Pregão Eletrônico nº 207/2014; fidedignidade 

das informações inseridas no Sistema de Gestão de Prestação de Contas – SiGPC; e 

regularidade na constituição e atuação do Conselho de Alimentação Escolar – CAE. 

Com relação às escolas estaduais: atuação da escola na armazenagem dos gêneros alimentícios 

e no preparo e fornecimento da alimentação escolar.   

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 
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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. Deficiências na atuação das escolas na execução da Ação Apoio à Alimentação 

Escolar na Educação Básica - PNAE. 
 

Fato 
 

Para verificação da atuação das escolas na execução da Ação Apoio à Alimentação Escolar 

na Educação Básica - PNAE, em especial quanto à armazenagem dos alimentos, preparo da 

alimentação escolar e fornecimento da alimentação escolar, foram visitadas quatorze escolas 

estaduais em seis municípios, no período de 21 a 23 de março de 2016, e foram constatadas 

as seguintes impropriedades: 

 

- Instalações em condições inadequadas para garantir o bom acondicionamento dos produtos 

alimentícios. 

Nas Escolas Estaduais Padre José Gumercindo dos Santos, no município de Boquim, e 

Constâncio Vieira, em Estância, o depósito de alimentos não tem o teto forrado, tendo sido 

verificado na primeira a presença de morcegos. 

Nestas escolas e nas Escolas: Gentil Tavares da Mota, em Frei Paulo, Abdias Bezerra e João 

XXIII, em Ribeirópolis, Deputado Djalma Lobo, Professora Izabel Esteves de Freitas e 

Eduardo Silveira, em Itabaiana, Severino Cardoso, em Boquim e Gumercindo Bessa, em 

Estância, e Felisbelo Freire e Hélio Wanderley Sobral Carvalho, em Itaporanga d’Ajuda, não 

existem telas milimétricas nas aberturas externas das áreas de armazenamento e preparação 

de alimentos, o que pode causar risco imediato ao estoque; 

 

  
Teto sem forro – Escola Padre José Gumercindo Presença de morcegos – Escola Padre José 

Gumercindo 
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Janela sem tela milimétrica – Escola Gentil Tavares Basculante sem tela – Escola Felisbelo Freire 

 

- Existência de produtos vencidos ou deteriorados em estoque. 

Na Escola Estadual Eduardo Silveira, em Itabaiana, foram encontrados os produtos flocos e 

milho e vinagre vencidos, já na Escola Constâncio Vieira, em Estância, foram encontrados os 

produtos leite e arroz; 

 

 

 

Vinagre vencido – Escola Eduardo Silveira Flocos de milho vencido – Escola Eduardo Silveira 
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Arroz vencido – Escola Constâncio Vieira Leite vencido – Escola Constâncio Vieira 

 

- Quantidade de alimentos servida é insuficiente para atender a todos os alunos. 

Segundo informações dos funcionários da Escola Professora Izabel Esteves de Freitas, em 

Itabaiana, o quantitativo de alimentos recebidos é insuficiente para atendimento de todos os 

alunos. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício DAF/SEED nº 60, de 20 de abril de 2016,  a Secretaria de Estado da 

Educação do Governo do Estado de Sergipe apresentou a seguinte manifestação: 

“A Secretaria de Estado da Educação em relação as condições inadequadas para garantir o 

bom acondicionamento dos produtos alimentícios, esclarece a Controladoria-Geral da União 

que encontra-se na Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas – CEHOP do Estado 

de Sergipe, processo de Licitação com o Objetivo de proporcionar os reparos e adequar as 

Unidades Escolares de infraestrutura adequada as suas finalidades, sendo denominada de 

Pequenas Montas, tal processo está em fase de conclusão. 

Necessário esclarecer que a situação econômica e financeira do estado não permite que se 

realize todos os serviços a fim de levar suas instalações ao estado ideal de funcionamento. 

A SEED através da sua Coordenação de Informática vem trabalhando no desenvolvimento de 

um Sistema Informatizado que permitirá o controle online do estoque da rede estadual de 

ensino, permitindo assim maior eficácia no gerenciamento do estoque. 

Em relação ao cardápio e distribuição de produtos estamos trabalhando para adequar a 

regularidade dos serviços necessários, lembrando que o exercício de 2015 atravessou um 

período atípico alheio as ações da SEED.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

O gestor estadual não contestou nenhuma das deficiências apontadas que prejudicaram a 

execução do programa no período examinado, com possível repercussão nos exercícios 

seguintes, indicando inclusive sua intenção de melhorar as estruturas físicas das escolas, de 
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desenvolver sistema de informática para controle de estoque e de adequar a regularidade dos 

serviços de distribuição de alimentos para garantir o cumprimento dos cardápios. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

 

2.1.2. Número de Nutricionistas atuando no âmbito do Programa de Alimentação 

Escolar não atende os parâmetros numéricos mínimos de referência previstos pelo 

Conselho Federal de Nutricionistas - CFN. 
 

Fato 
 

De acordo com informações repassadas pela Secretaria de Estado da Educação de Sergipe, 

três Nutricionistas exerceram atividades no âmbito do Programa de Alimentação Escolar no 

exercício de 2015. A quantidade de nutricionistas está em desacordo com os parâmetros 

mínimos estabelecidos no artigo 10 da Resolução do Conselho Federal de Nutricionistas n.º 

465, de 23 de agosto de 2010, transcrito a seguir, enquadrados como Responsável Técnico 

(RT) ou integrante do Quadro Técnico (QT): 

 

“Art. 10. Consideram-se, para fins desta Resolução, os seguintes parâmetros 

numéricos mínimos de referência, por entidade executora, para a educação básica: 

 
N.º de alunos N.º 

Nutricionistas 

Carga horária TÉCNICA 

mínima semanal recomendada 

Até 500 1 RT 30 horas 

501 a 1.000 1 RT + 1 QT 30 horas 

1001 a 2500 1 RT + 2 QT 30 horas 

2.501 a 5.000 1 RT + 3 QT 30 horas 

Acima de 5.000 1 RT + 3 QT e + 1 QT a cada fração 

de 2.500 alunos 

30 horas 

 

Por meio de consulta realizada na internet, verifica-se que o Estado de Sergipe possuía em 

2015 157.696 alunos matriculados na rede estadual de ensino (Educação Básica), distribuídos 

nas seguintes modalidades: 

 

Quadro – Número de alunos matriculados - Ano 2015. 

 
Ensino Fundamental Ensino Médio Educação Jovens e 

Adultos (EJA) 

75.237 58.078 24.381 

Fonte: Portal da Secretaria de Estado da Educação de Sergipe. 

Com base nessa quantidade de alunos matriculados na Educação Básica, verifica-se que na 

rede estadual de ensino de Sergipe no mínimo 65 Nutricionistas deveriam atuar no âmbito do 

PNAE, conforme demonstrado adiante: 

 

Quadro – Quantidade Mínima de Nutricionistas. 

 
Modalidade Nº de 

alunos 

Nº de 

Nutricionistas 

Critério 
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Ensino Fundamental + 

EJA + Educação 

Especial 

157.696 65 
01 RT + 03 QT e + 01 QT a cada fração 

de 2.500 alunos acima de 5.000 

Fonte: Censo escolar 2015. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício DAF/SEED nº 60, de 20 de abril de 2016,  a Secretaria de Estado da 

Educação do Governo do Estado de Sergipe apresentou a seguinte manifestação: 

“A Secretaria de Educação juntamente com o Governo do Estado estão providenciando a 

adequação do número de nutricionistas, conforme estabelece as regras do Conselho Federal 

de Nutricionistas – CFN.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

O gestor estadual não contestou a deficiência apontada, indicando inclusive sua intenção de 

adequação. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

 

2.1.3. Cardápios elaborados não contém os elementos que possam permitir cálculos 

sobre a cobertura nutricional mínima exigida pela legislação. 
 

Fato 
 

Da análise dos cardápios elaborados pelo nutricionista, responsável técnico do programa, 

verificou-se que não constam as informações sobre o per capita de cada alimento que os 

compõem discriminado em quantidades (ex: grama, miligramas, mililitros), bem como as 

informações nutricionais: proteína, lipídios, carboidratos, vitamina A, cálcio, ferro e os 

valores calóricos totais por alimento. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício DAF/SEED nº 60, de 20 de abril de 2016,  a Secretaria de Estado da 

Educação do Governo do Estado de Sergipe apresentou a seguinte manifestação: 

“Os cardápios elaborados para o ano de 2015, levando em consideração o programa de 

atendimento, possuem fichas de preparações com a descrição de todos os ingredientes que o 

compõem e sua consistência; bem como apresentam o valor per capita dos alimentos e 

informações nutricionais, conforme estabelece o art. 14, §7º da Resolução FNDE Nº 26 de 

2013.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Somente em resposta ao relatório preliminar de fiscalização o gestor estadual encaminhou as 

fichas de preparações das refeições previstas nos cardápios com informações do per capita e 

valores nutricionais, não tendo disponibilizado durante o período de campo. Ocorre que, de 

acordo com o §7º do art. 14, estas informações devem fazer parte dos cardápios, estando 
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apenas nas fichas de preparações, fichas estas que não foram encontradas em nenhuma das 

escolas visitadas.  

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

 

2.2 Parte 2 

 

Nesta parte serão apresentadas as situações detectadas cuja competência primária para 

adoção de medidas corretivas pertence ao executor do recurso federal. 

Dessa forma, compõem o relatório para conhecimento dos Ministérios repassadores de 

recursos federais, bem como dos Órgãos de Defesa do Estado para providências no âmbito de 

suas competências, embora não exijam providências corretivas isoladas por parte das pastas 

ministeriais. Esta Controladoria não realizará o monitoramento isolado das providências 

saneadoras relacionadas a estas constatações. 

2.2.1. Falta de capacitação dos membros do CAE. 
 

Fato 
 

Quando da verificação da constituição e do efetivo desempenho do Conselho de Alimentação 

Escolar – CAE, evidenciou-se que os membros do CAE do Estado de Sergipe não receberam 

capacitação no ano de 2015.  

 

A informação foi solicitada à Secretaria de Estado da Educação do Estado de Sergipe – SEED 

que, por meio do Ofício nº 7.629/2016, de 03 de março de 2016, respondeu que “no referido 

ano não houve capacitação para os conselheiros (titulares e suplentes), relacionadas a 

execução das atividades e competência do supracitado colegiado”. 

 

Dessa forma, inobstante haver a necessidade de se capacitar os membros do CAE no exercício 

2015 em vista das recentes nomeações, a SEED, na qualidade de entidade executora, não 

providenciou a realização dos cursos conforme determina o parágrafo único do art. 60 da 

Resolução PNAE nº 26/2013. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

A Secretaria de Estado da Educação manifestou-se por meio do Ofício DAF/SEED nº 

60/2016, de 20 de abril de 2016, nos seguintes termos:  

 

“A informação procede em relação a capacitação dos membros do CAE, esclarecemos que 

não obstante a SEED não ter ofertado curso de capacitação dos membros do CAE, sempre 

disponibilizou técnicos da SEED para orientar os conselheiros do CAE, inclusive 

apresentando aos membros a plataforma SIGECON do FNDE onde é disponibilizado as 

orientações necessárias aos membros do CAE”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
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A unidade apenas confirmou os fatos relatados. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.2. Impropriedades na publicação do Chamamento Público nº 01/2015. 
 

Fato 
 

Analisado o processo administrativo referente ao Chamamento Público nº 01/2015, que 

objetivou a compra de produtos alimentícios produzidos por agricultores familiares destinados 

a alimentação escolar doa alunos da SEED, foi constatado que a divulgação do edital não 

ocorreu com antecedência mínima de 20 dias e que não houve publicação prévia dos preços 

de aquisição dos produtos definidos pela SEED.  

 

De acordo com o art. 26, § 1º da Resolução FNDE nº 26/2013, os editais das chamadas 

públicas deverão permanecer abertos para recebimento dos projetos de venda por um período 

mínimo de 20 dias. No entanto, o aviso foi publicado no Diário Oficial do Estado no dia 04 

de maio de 2015, conforme cópia do DOE anexada às fls. 80 do processo, informando que o 

recebimento dos projetos de venda seria até o dia 21 do mesmo mês. Ou seja, o período de 

recebimento dos projetos foi de apenas 17 dias. 

 

Em relação à publicação dos preços de aquisição dos produtos, essa determinação está contida 

no art. 29, § 3º da Resolução já citada. Devem ser publicados os preços de cada produto e não, 

apenas, o valor total da aquisição. Esse entendimento é corroborado pelo Procurador-Chefe 

da Procuradoria Especial de Atos e Contratos Administrativos que, por meio do Despacho 

Motivado nº 1851/2015, de 08 de abril de 2015, opinou pela possibilidade de divulgação do 

chamamento público ora analisado se atendidas as determinações legais. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

A Secretaria de Estado da Educação manifestou-se por meio do Ofício DAF/SEED nº 

60/2016, de 20 de abril de 2016, nos seguintes termos:  

 

“Ao revés do que restou consignado no Relatório desse Órgão de Controle, a divulgação do 

Edital de Chamamento Público nº. 01/2016 aconteceu em observância do prazo previsto no 

art. 266, §1º da Resolução nº. 26/2013 do FNDE, qual seja de no mínimo 20 (dias) dias, 

conforme atesta o Aviso de Seleção publicado na edição do dia 30/04/2015 de um jornal de 

grande circulação no Estado de Sergipe (Jornal “O Dia”), cuja cópia segue anexa. 

 

Tal fato pode ser atestado no documento encartado à fl. 79 dos autos do processo 

administrativo nº. 018.000.05812/2015-1, que trata do Chamamento Público nº. 01/2016, cujo 

exemplar original está na contracapa do Volume I. 

 

De igual modo, também consta nos autos, especificamente à fl. 151, a divulgação do preço de 

aquisição dos produtos e não, apenas, o valor total de aquisição, conforme determina o art. 29, 

§3º da referida Resolução”. 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
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Em relação à publicação com prazo inferior a vinte dias de antecedência para o término do 

recebimento dos projetos, o gestor juntou cópia de publicação em jornal local que ocorreu 

com 21 dias de antecedência. Realmente há uma cópia no processo de chamamento público 

às fls. 79, porém, no processo digitalizado que foi utilizado durante as análises, não havia 

como identificar o dia em que foi publicado. 

 

Entretanto, conforme constatado, a publicação no Diário Oficial do Estado ocorreu com 

apenas 17 dias de antecedência, e esta, principalmente, também deveria ter atendido ao 

determinado no art. 26, § 1º da Resolução FNDE nº 26/2013. 

 

Quanto à divulgação dos preços de aquisição dos produtos, essa determinação está contida no 

art. 29, § 3º da Resolução já citada. Devem ser publicados os preços de cada produto e não, 

apenas, o valor total da aquisição. Quando do chamamento público e até mesmo em sua 

manifestação aos fatos constatados a unidade não atentou ao termo “publicação” contido no 

dispositivo citado. Portanto, apenas manter os preços médios de cada produto nos autos do 

processo, sem apresentá-los quando da publicação do edital, não atende ao que está contido 

na Resolução FNDE nº 26/2013.  

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.3. Aquisição de produtos em desacordo com a pauta de compras elaborada pelo 

profissional de nutrição. 
 

Fato 
 

No exercício de 2015 as compras de alimentos foram realizadas, em quase sua totalidade, a 

partir de licitação realizada no ano de 2014 (Pregão Eletrônico nº 207/2014 – Ata de Registro 

de Preços nº 330/2014), com pauta de compras elaborada pelo profissional de nutrição para 

atendimento do exercício 2014. 

A pauta de compras disponibilizada, elaborada pelo nutricionista responsável técnico com os 

dados referentes ao exercício de 2015, não foi utilizada para subsidiar nenhuma contratação e 

era datada de 05 de agosto de 2015. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício DAF/SEED nº 60, de 20 de abril de 2016,  a Secretaria de Estado da 

Educação do Governo do Estado de Sergipe apresentou a seguinte manifestação: 

“Em relação aos itens (7;8 e 9) a SEED está adotando juntamente com os demais Órgãos 

envolvidos procedimentos que visem agilizar a realização dos certames.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

O gestor estadual não contestou a deficiência apontada, indicando inclusive sua intenção de 

adequação. 

  
##/AnaliseControleInterno## 
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2.2.4. Morosidade na realização da licitação para aquisição de gêneros alimentícios 

para o Programa de Alimentação Escolar. 
 

Fato 
 

No exercício 2015, as aquisições de gêneros alimentícios foram fundamentadas na Ata de 

Registro de Preços nº 330/2014, oriunda do Pregão Eletrônico nº 207/2014. Tal licitação teve 

origem no Ofício nº 532/2013 do Gabinete da Diretoria do Departamento de Alimentação 

Escolar – DAE, datado de 12 de dezembro de 2013, que solicitou a abertura de processo 

licitatório para aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do ano letivo de 2014, com 

autorização do Secretário de Educação efetuada em 13 de dezembro de 2013 (fl. 2 do processo 

nº 015.000.03109/2014-8). 

 

Alguns trâmites da licitação ocorreram em prazos excessivos sem a devida motivação no 

processo, tais como: 

 Autorização para abertura de licitação pela Secretaria de Estado do Planejamento, 

Orçamento e Gestão – SEPLAG em 18 de fevereiro de 2014 (fl. 529), 67 dias após o 

pedido da licitação; 

 Envio para Assessoria Jurídica em 16 de abril de 2014 (fl. 587), 57 dias após a 

autorização para licitar da SEPLAG; 

 Confecção do edital em 30 de junho de 2014, 62 dias após o retorno do processo à 

SEPLAG com Parecer da Assessoria Jurídica (fl. 592 e fls. 597 a 671). 

 

A morosidade na realização do certame impossibilitou a sua utilização no exercício para o 

qual foi fundamentado. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício DAF/SEED nº 60, de 20 de abril de 2016,  a Secretaria de Estado da 

Educação do Governo do Estado de Sergipe apresentou a seguinte manifestação: 

“Em relação aos itens (7;8 e 9) a SEED está adotando juntamente com os demais Órgãos 

envolvidos procedimentos que visem agilizar a realização dos certames.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

O gestor estadual não contestou a deficiência apontada, indicando inclusive sua intenção de 

adequação. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.5. Informações incompletas na prestação de contas do PNAE, exercício 2015. 
 

Fato 
 

Da análise dos dados incluídos no Sistema de Gestão de Prestação de Contas – SiGPC do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, verificou-se que foram incluídas 

no campo “Pagamentos” comprovantes de despesas da empresa de CNPJ 13.446.517/0001-

50, no montante de R$ 1.208.362,50, no entanto, não consta no campo “Autorização de 

Despesa”, as informações sobre a licitação Pregão Eletrônico n.º 2019/2015, procedimento 

que selecionou a empresa para as referidas aquisições. 
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##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício DAF/SEED nº 60, de 20 de abril de 2016,  a Secretaria de Estado da 

Educação do Governo do Estado de Sergipe apresentou a seguinte manifestação: 

“Estamos providenciando a correção junto ao SIGPC, sendo que faltou apenas as informações 

referentes a Autorização de Despesas não influenciando no resultado final da prestação de 

contas.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

O gestor estadual não contestou a deficiência apontada, indicando inclusive sua intenção de 

adequação. Quanto a alegação de que tal inconsistência não influenciou o resultado final da 

prestação de contas, indicamos que a falta de tal informação prejudicou o planejamento dos 

trabalhos dessa Unidade de Controle no tocante as análises das licitações realizadas. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.6. Atraso na aquisição de alimentos necessários à composição do cardápio. 
 

Fato 
 

Para as aquisições de gêneros alimentícios do Programa de Alimentação Escolar do exercício 

2015, foi utilizada a licitação Pregão Eletrônico nº 207/2014. Ocorre que, dos 39 gêneros 

necessários para a composição dos alimentos previstos nos cardápios elaborados pelo 

profissional de nutrição, treze, ou seja, 33,33% dos alimentos não foram licitados por meio 

deste certame. 

As aquisições de gêneros essenciais como açúcar, macarrão e pão só foram realizadas a partir 

do mês de novembro, mês em que foram publicados os extratos dos Pregões Eletrônicos nº 

177/2015 e 219/2015. Tal situação comprometeu a execução do programa em 2015, uma vez 

que não foi possível o cumprimento do cardápio.  

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício DAF/SEED nº 60, de 20 de abril de 2016,  a Secretaria de Estado da 

Educação do Governo do Estado de Sergipe apresentou a seguinte manifestação: 

“Em relação aos itens (7;8 e 9) a SEED está adotando juntamente com os demais Órgãos 

envolvidos procedimentos que visem agilizar a realização dos certames.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

O gestor estadual não contestou a deficiência apontada, indicando inclusive sua intenção de 

adequação. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.7. Deficiências na atuação das escolas na execução da Ação Apoio à Alimentação 

Escolar na Educação Básica - PNAE. 
 

Fato 
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Para verificação da atuação das escolas na execução da Ação Apoio à Alimentação Escolar 

na Educação Básica - PNAE, em especial quanto à armazenagem dos alimentos, preparo da 

alimentação escolar e fornecimento da alimentação escolar, foram visitadas quatorze escolas 

estaduais em seis municípios, no período de 21 a 23 de março de 2016, e foram constatadas 

as seguintes impropriedades: 

 

- Insuficiência do controle de estoques para o armazenamento dos alimentos. 

Nas Escolas Estaduais Martinho Garcez e Professor Gentil Tavares da Mota, em Frei Paulo, 

Deputado Djalma Lobo, Professora Izabel Esteves de Freitas e Eduardo Silveira, em Itabaiana, 

Severino Cardoso, em Boquim e Gumercindo Bessa, em Estância, o controle de estoque 

existente, qual seja fichas de prateleiras estavam desatualizadas; 

 

 
Ficha de prateleira desatualizada – Escola Martinho Garcez 

 

- Inexistência de cronograma de distribuição dos alimentos às escolas. 

Não foi encontrado nas escolas visitas nenhum cronograma de recebimento dos alimentos, 

bem como foi constatado, pela análise dos documentos de distribuição de alimentos, que a 

distribuição de alimentos não ocorreu com regularidade; 

 

- Recebimento de alimentos em desacordo com o cardápio estipulado. 

Em todas as escolas visitadas foi constatada a falta e a não regularidade na distribuição dos 

alimentos necessários ao cumprimento do cardápio; 

 

- Fornecimento de alimentos em desacordo com o cardápio estipulado. 

Em todas as escolas visitadas foi informado que as refeições servidas não correspondem ao 

estipulado pelo cardápio disponibilizado pela SEED, devido à falta e a não regularidade na 

distribuição dos alimentos; 

 

- Inexistência de refeitório para o fornecimento de alimentação aos alunos. 
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Foi constatada a inexistência de refeitório nas seguintes escolas visitadas: Escola Estadual 

Deputado Djalma Lobo, em Itabaiana, Severino Cardoso e Padre José Gumercindo dos 

Santos, em Boquim, Gumercindo Bessa e Constâncio Vieira, em Estância, e Felisbelo Freire 

e Hélio Wanderley Sobral Carvalho, em Itaporanga d’Ajuda; 

 

  
Falta de refeitório – Escola Djalma Lobo Falta de refeitório – Escola Felisbelo Freire 

 

- Refeitório para os alunos com estrutura física/equipamentos em condições inadequadas. 

Foi constatada que a estrutura física/equipamentos dos refeitórios das escolas relacionadas a 

seguir, não insuficientes para atendimento de todos os alunos: Escola Estadual Professor 

Gentil Tavares da Mota, em Frei Paulo, Abdias Bezerra e João XXIII, em Ribeirópolis, e 

Eduardo Silveira e Professora Izabel Esteves de Freitas, em Itabaiana; 

 

  
Refeitório insuficiente – Escola Abdias Bezerra Refeitório insuficiente – Escola Isabel Esteves 

 

- Falta de profissionais para o preparo das refeições. 

Foi verificada a falta de merendeiras em pelo menos um turno, nas seguintes escolas: Martinho 

Garcez e Gentil Tavares da Mota, em Frei Paulo, Abdias Bezerra e João XXIII, em 

Ribeirópolis, Deputado Djalma Lobo, em Itabaiana, Severino Cardoso e Padre José 

Gumercindo dos Santos, em Boquim, Constâncio Vieira, em Estância, e Felisbelo Freire e 

Hélio Wanderley Sobral Carvalho, em Itaporanga d’Ajuda.  

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício DAF/SEED nº 60, de 20 de abril de 2016,  a Secretaria de Estado da 

Educação do Governo do Estado de Sergipe apresentou a seguinte manifestação: 
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“A Secretaria de Estado da Educação em relação as condições inadequadas para garantir o 

bom acondicionamento dos produtos alimentícios, esclarece a Controladoria-Geral da União 

que encontra-se na Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas – CEHOP do Estado 

de Sergipe, processo de Licitação com o Objetivo de proporcionar os reparos e adequar as 

Unidades Escolares de infraestrutura adequada as suas finalidades, sendo denominada de 

Pequenas Montas, tal processo está em fase de conclusão. 

Necessário esclarecer que a situação econômica e financeira do estado não permite que se 

realize todos os serviços a fim de levar suas instalações ao estado ideal de funcionamento. 

A SEED através da sua Coordenação de Informática vem trabalhando no desenvolvimento de 

um Sistema Informatizado que permitirá o controle online do estoque da rede estadual de 

ensino, permitindo assim maior eficácia no gerenciamento do estoque. 

Em relação ao cardápio e distribuição de produtos estamos trabalhando para adequar a 

regularidade dos serviços necessários, lembrando que o exercício de 2015 atravessou um 

período atípico alheio as ações da SEED.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

O gestor estadual não contestou nenhuma das deficiências apontadas que prejudicaram a 

execução do programa no período examinado, com possível repercussão nos exercícios 

seguintes, indicando inclusive sua intenção de melhorar as estruturas físicas das escolas, de 

desenvolver sistema de informática para controle de estoque e de adequar a regularidade dos 

serviços de distribuição de alimentos para garantir o cumprimento dos cardápios. 

  
##/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, 

devido principalmente à falta de aquisições de gêneros alimentícios para cumprimento do 

cardápio, falta de regularidade na distribuição dos gêneros licitados e falta de profissionais 

para preparo e distribuição dos alimentos. 
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Ordem de Serviço: 201600389 

Município/UF: Aracaju/SE 

Órgão: MINISTERIO DA EDUCACAO 

Instrumento de Transferência: Não se Aplica  

Unidade Examinada: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO  

Montante de Recursos Financeiros: R$ 6.799.293,19 

 

1. Introdução 

 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 09 de Março a 08 de Abril de 2016 

sobre a aplicação dos recursos do programa 2030 - Educação Básica / 0969 - Apoio ao 

Transporte Escolar na Educação Básica no Estado de Sergipe. 

A ação fiscalizada destina-se a garantir a oferta do transporte escolar aos alunos do ensino 

básico público, residentes em área rural, por meio de assistência financeira, em caráter 

suplementar, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, de modo a garantir-lhes o 

acesso e a permanência na escola. 

Na consecução dos trabalhos foi analisada a aplicação dos recursos financeiros federais 

repassados ao município, no período compreendido entre 01 de janeiro de 2014 a 31 de 

dezembro 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 

 

Não houve situações a serem apresentadas nesta parte, cuja competência para a adoção de 

medidas preventivas e corretivas seja dos gestores federais. 

2.2 Parte 2 

 

Nesta parte serão apresentadas as situações detectadas cuja competência primária para 

adoção de medidas corretivas pertence ao executor do recurso federal. 

Dessa forma, compõem o relatório para conhecimento dos Ministérios repassadores de 

recursos federais, bem como dos Órgãos de Defesa do Estado para providências no âmbito de 

suas competências, embora não exijam providências corretivas isoladas por parte das pastas 

ministeriais. Esta Controladoria não realizará o monitoramento isolado das providências 

saneadoras relacionadas a estas constatações. 

2.2.1. Obstaculização da atuação da CGU por meio da sonegação ou atraso na entrega 

de documentos e informações solicitadas. 
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Fato 
 

A União, visando dar cumprimento ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – 

Pnate, repassou para o Estado de Sergipe a importância de R$ 3.356.964,53 em 2014 e R$ 

3.376.328,66 em 2015.  

 

Por meio do Ofício nº 7.630/2016-CGU-Regional/SE/CGU-PR, em cumprimento ao disposto 

na Lei nº 10.180/2001, a CGU solicitou informações e documentos necessários à fiscalização 

do Programa. Todavia, em inobservância ao disposto na citada Lei, o Estado de Sergipe 

disponibilizou no prazo estipulado apenas o processo licitatório para a contratação dos 

serviços de transporte escolar. Outros documentos e informações foram entregues muito 

tempo depois do fim do prazo.  

 

Esse atraso causou embaraço e obstáculo à atuação da CGU, além disso, o Estado de Sergipe 

não forneceu até o fim do trabalho de campo as seguintes informações: 

a) Processos de pagamento do exercício de 2014 relativos ao Contrato nº 09/2014 

celebrado com a Itapé Turismo LTDA em quais foram pagos a mencionada empresa 

o valor de R$ 254.365,05. Também não foram entregues os processos de pagamento 

relativos ao Contrato nº 10/2014 celebrado com a Localyne Transporte Turismo 

LTDA, Contrato nº 18/2004 celebrado com a Transtop Locação de Veículos LTDA e 

Contrato nº 20/2014 também celebrado com a Localyne Transporte Turismo LTDA.   

b) Controles (mapas com roteiro diário dos veículos, distâncias percorridas, etc.) 

realizados pela fiscalização do Estado relativos à execução dos serviços contratados. 

c) No tocante ao serviço de transporte em si, o Estado não disponibilizou o número de 

alunos transportados por dia por veículo e, em alguns casos, não informou o trecho 

atendido, o percurso percorrido em quilômetros e nem os turnos em que cada veículo 

presta os serviços.  

d) Registros (livro de ocorrências) realizados pela Administração relacionados à 

execução dos contratos de prestação de serviço de transporte escolar.  

 

Diante deste quadro, verifica-se que o Estado de Sergipe prejudicou significativamente a 

fiscalização do Pnate realizada pela CGU ao descumprir o disposto no art. 26 da Lei nº 

10.180/2001: 

 

Art. 26. Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado 

aos servidores dos Sistemas de Contabilidade Federal e de Controle Interno 

do Poder Executivo Federal, no exercício das atribuições inerentes às 

atividades de registros contábeis, de auditoria, fiscalização e avaliação de 

gestão. 

 

§ 1º O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, 

constrangimento ou obstáculo à atuação dos Sistemas de Contabilidade 

Federal e de Controle Interno, no desempenho de suas funções 

institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil 

e penal. 

    
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
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 Por meio do Ofício DAF/SEED n° 59/2016, de 20 de abril de 2016, a Secretaria de Educação 

do Estado de Sergipe, em nota explicativa anexa ao citado Ofício, apresentou a seguinte 

manifestação: 

“a) A CGU encaminhou ofício nº 7.630/2016 – CGU-Regional/SE/CGU-PR datado de 03 

de março de 2016 e protocolado na SEED sob nº 018.000.18808/2016-8 em 04 de março de 

2016, informando que a CGU está planejando a realização de ações de controle quanto à 

aplicação dos recursos federais no PNATE, período de janeiro de 2014 e dezembro de 2015. 

Solicitando documentação e informações identificados em 13 itens, disponibilizando um 

prazo de atendimento de 5 (cinco) dias. Em visita a SEED os servidores da CGU foram 

informados que o atendimento no prazo estipulado estaria prejudicado, haja vista que para 

atendimento da solicitação a SEED teria que rever administrativa os procedimentos realizados 

no âmbito do programa. Foi sugerido pelo Controle-Interno o cadastramento dos servidores 

da CGU no SIGPC – Sistema de Prestação de Contas disponibilizado pelo FNDE aos Entes 

para realização da Prestação de Contas dos Programas daquela Autarquia Federal. A CGU 

solicitou em 10 de março acesso dos servidores através do Ofício nº 8.007/2016-CGU-

Regional/SE/CGU-PR, que foi atendido pela SEED. O que demonstra de forma transparente 

que em nenhum momento a SEED teve intenção de criar obstáculos as ações de controle da 

CGU. 

b) Quanto ao atraso na entrega de documentos a CGU é necessário ênfase que cada Órgão 

possui metodologia de trabalho e procedimentos distintos, o que nem sempre permite o 

atendimento de imediato das informações solicitadas, haja visto que trata-se de 

documentações de processos de exercícios anteriores, estando em processos de arquivamento. 

O que necessita de busca para atendimento nos moldes das solicitações dos demandantes, 

porém mesmo transcorrendo um período superior ao estabelecido a SEED atendeu as 

solicitações; 

c) Quanto ao processo de pagamento referente ao Contrato nº 09/2014 celebrado com a 

Itapé Turismo LTDA em quais foram pagos o valor de R$ 254.365,05 não ter sido entregue a 

CGU, esclarecemos que todos os processos referentes aos pagamentos do PNATE foram 

entregues a CGU digitalizados em mídia digital, e que tão logo tivemos ciência que faltou o 

mencionado processo digitalizamos o e enviamos a CGU via email (cópia anexa); 

d) Em relação ao entendimento de que a SEED prejudicou significativamente a 

fiscalização do PNATE realizada pela CGU em decorrência do descumprimento do prazo 

discordamos, vez que as informações foram fornecidas permitindo a completa verificação da 

execução contábil/financeira dos recursos aplicados no PNATE, haja vista que foram 

efetuados pagamentos as empresas somente no mês de dezembro de 2014, totalizando 10 (dez) 

processos de pagamentos, e do exercício de 2015 foram efetuados também no mês de 

dezembro de 2015, totalizando 07 (sete) processos de pagamentos”.  

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A manifestação do Gestor acaba por corroborar com o fato narrado. O Estado de Sergipe 

confirma o não atendimento da Solicitação no prazo, alegando a inviabilidade do seu 

cumprimento. É importante ressaltar que o prazo de cinco dias não era para a produção de 

documentos, mas apenas para a disponibilização de documentos que já deveriam estar 

arquivados e à disposição dos órgãos de controle e da sociedade. Não cabia à Administração 

Estadual “rever administrativamente” nenhum procedimento, mas tão somente disponibilizar 

os documentos já existentes que evidenciassem a sua efetiva realização. 
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Efetivamente ocorreu o cadastramento dos servidores da CGU no SIGPC – Sistema de 

Prestação de Contas disponibilizado pelo FNDE, todavia o acesso ao sistema não elidia a 

responsabilidade do Estado de apresentar a documentação solicitada. Inclusive, apesar de não 

ser objeto da fiscalização, foi relatado ao Estado que no SIGPC não constavam todas as 

informações e das existentes algumas estavam inconsistentes. 

 

Apenas a título ilustrativo da intempestividade do atendimento à Solicitação por parte do 

Estado de Sergipe, o processo de pagamento referente ao Contrato nº 09/2014 celebrado com 

a Itapé Turismo LTDA foi disponibilizado apenas depois de exarado e entregue ao Estado o 

Relatório Preliminar, não havendo mais possibilidade de utilização do documento para fins de 

fiscalização. 

 

Diferentemente do que informa o Estado de Sergipe as informações não “foram fornecidas 

permitindo a completa verificação da execução contábil/financeira dos recursos aplicados no 

PNATE”. Mesmo após a conclusão e apresentação do Relatório Preliminar o Estado de 

Sergipe continuou sem apresentar as seguintes informações: 

 

a) Controles (mapas com roteiro diário dos veículos, distâncias percorridas, etc.) 

realizados pela fiscalização do Estado relativos à execução dos serviços contratados. 

b) No tocante ao serviço de transporte em si, o Estado não disponibilizou o número de 

alunos transportados por dia por veículo e, em alguns casos, não informou o trecho 

atendido, o percurso percorrido em quilômetros e nem os turnos em que cada veículo 

presta os serviços.  

c) Registros (livro de ocorrências) realizados pela Administração relacionados à 

execução dos contratos de prestação de serviço de transporte escolar.  

    
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.2. Edital para contratação de transporte escolar sem previsão de custo por 

quilômetro ou por aluno. 
 

Fato 
 

O Estado de Sergipe, visando a contratação de “serviços de locação de veículos (tipo ônibus), 

sob regime de fretamento contínuo, para transporte de alunos da rede pública estadual de 

ensino, capital e interior, residentes em povoados, ou cuja a excepcionalidade exija o uso do 

transporte, abrangendo os 75 municípios sergipanos, com deslocamento de suas localidades 

até as unidades escolares”, promoveu o Pregão Eletrônico nº 432/2013. Dessa licitação 

resultou a celebração de dez contratos de prestação de serviços com oito empresas diferentes. 

 

Todavia, para a previsão do custo do transporte, o Estado de Sergipe não observou em seu 

procedimento licitatório o disposto na Resolução FNDE nº 12, de 17 de março de 2011 que 

determina que o custo seja por quilômetro ou por aluno transportado: 

 

Art. 15 Os recursos repassados à conta do PNATE destinar-se-ão: 

... 

II - a pagamento de serviços contratados junto a terceiros, observados os 

seguintes aspectos: 

... 



40 

 

c) a despesa apresentada deverá observar o tipo de veículo e o custo, em 

moeda corrente no país, por quilômetro ou aluno transportado; 

...  

    
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

 Por meio do Ofício DAF/SEED n° 59/2016, de 20/04/2016, a Secretaria de Educação do 

Estado de Sergipe, em nota explicativa anexa ao citado Ofício, apresentou a seguinte 

manifestação: 

“O edital de licitação referente ao Pregão Eletrônico nº 432/2013, estabelece que a contratação 

deverá ocorrer conforme seus anexos, sendo que a licitação foi dividida por lotes no qual 

estabelece o tipo de veículo a ser contratado ou seja, se estabelece que o veículo tem que 

possuir capacidade para no mínimo X alunos sentados, e apresenta a estimativa de KM fica 

compreendido que houve sim parâmetros para atendimento a Resolução do FNDE nº 12, de 

17 de março de 2011”.  

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Não há na licitação qualquer parâmetro para atendimento da Resolução FNDE nº 12, de 17 de 

março de 2011. A capacidade mínima do ônibus não guarda relação com a quantidade efetiva 

de alunos que este ônibus realmente transporta que é o que a Resolução exige. 

 

O que o Estado de Sergipe fez foi estimativa aleatória de quantos quilômetros cada ônibus 

transcorreria em um mês – independentemente do Município, da localidade e do trajeto real a 

ser percorrido. O Estado de Sergipe fixou um quantitativo de 2.000 km/mês, sem demonstrar 

por que meios chegou a essa estimativa e o que a Resolução exige é que os custos sejam 

calculados com base na quantidade de quilômetros efetivamente transcorridos. 

     
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.3. Recebimento de serviços de transporte escolar em desacordo com o estipulado em 

contratos. 
 

Fato 
 

O Pregão Eletrônico nº 432/2013 dividiu a prestação dos serviços de transporte escolar em 

quinze lotes cobrindo todos os municípios do Estado de Sergipe e, em cada lote, foi 

especificada uma determinada quantidade de ônibus necessários. 

 

Todos os contratos resultantes do citado pregão receberam Termo Aditivo aumentando o 

quantitativo de ônibus. 

 

Todavia, inobservando o disposto no art. 66 e seguintes da Lei nº 8.666/93, os serviços 

(quantitativo de ônibus locados) indicados nas notas fiscais não correspondem, em diversos 

pagamentos, aos ajustados nos respectivos contratos e termos aditivos, conforme tabela a 

seguir: 

 

Tabela – Diferença no quantitativo de veículos constantes nos Contratos e nas Notas Fiscais 
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Lote Nº 

Contrato 

Quantidade 

de veículos 

no Contrato 

Quantidade de 

veículos 

Aditivo 

Total do 

Contrato 

Total da 

Nota Fiscal 

Diferença 

01 12/2014 19 08 46 16 -12 

02 12/2014 19 18 

03 18/2014 33 08 41 Não 

informado 

 

04 13/2014 36 09 45 45 0 

05 09/2014 27 06 33 Não 

informado 

 

06 10/2014 26 06 32 Não 

informado 

 

07 29/2014 21 09 48 26 0 

08 29/2014 18 22 0 

09 19/2014 13 22 64 18 -28 

10 19/2014 29 18 

11 11/2014 26 06 32 08 -24 

12 28/2014 14 03 17 17 0 

13 20/2014 45 11 56 Não 

informado 

 

14 19/2014 18 0 51 10 -8 

15 19/2014 33 29 -4 

 

É importante salientar que nos Contratos nºs 12/2014 e 29/2014 houve aumento do 

quantitativo de ônibus, mas não foi informado nos Termos Aditivos qual a distribuição dos 

ônibus acrescidos nos lotes objeto do contrato. 

 

Assim sendo, a Administração Estadual recebeu e processou o pagamento de serviços em 

desacordo com o estipulado em contrato. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

 Por meio do Ofício DAF/SEED n° 59/2016, de 20/04/2016, a Secretaria de Educação do 

Estado de Sergipe, em nota explicativa anexa ao citado Ofício, apresentou a seguinte 

manifestação:  

“Em relação ao entendimento da análise da CGU que preliminarmente apresenta o 

recebimento de serviços de transporte escolar em desacordo com estipulado em contrato 

discordamos da análise haja vista que os pagamentos efetuados atendem aos serviços 

executados, nesse sentido não compreendemos a análise realizada pela CGU. Exemplo: se o 

contrato X possui um quantitativo de 10 veículos e em determinado período só foi utilizado 

8, o pagamento será efetivado apenas para os 8”.    
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A quantidade de ônibus contratados para prestação do serviço de transporte escolar não é um 

número aleatório. Deve ser contratado certo número de veículos, visando atender uma 

demanda preestabelecida de alunos na rede pública estadual. 

 

O Estado de Sergipe não apresentou qualquer justificativa para a celebração de diversos 

termos aditivos aumentando a quantidade de ônibus contratados e, por consequência, o valor 

dos contratos (todos acima de 20% de aumento) quando na prática houve uma redução na 

quantidade de serviço prestado. 
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O Estado de Sergipe deveria exigir das empresas contratadas a prestação integral do serviço 

contratado, sob pena de prejuízo dos estudantes que precisam do transporte escolar ou 

apresentar as justificativas devidas, caso houvesse diminuição da demanda.   

    
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.4. Existência de sobrepreço na planilha de custo apresentada no edital. 
 

Fato 
 

O Estado de Sergipe, visando a contratação de “serviços de locação de veículos (tipo ônibus), 

sob regime de fretamento contínuo, para transporte de alunos da rede pública estadual de 

ensino, capital e interior, residentes em povoados, ou cuja a excepcionalidade exija o uso do 

transporte, abrangendo os 75 municípios sergipanos, com deslocamento de suas localidades 

até as unidades escolares”, promoveu o Pregão Eletrônico nº 432/2013. Dessa licitação 

resultou a celebração de dez contratos de prestação de serviços com oito empresas diferentes. 

 

Como modelo para utilização do “regime de fretamento contínuo” o Estado de Sergipe fez 

uso do “Caderno de Serviços Terceirizados” - CADTERC do Estado de São Paulo. Todavia, 

o edital do Pregão Eletrônico nº 432/2013 traz uma inovação que altera substancialmente o 

modelo utilizado no Estado de São Paulo. Enquanto no CADTERC, para composição do 

custo, são somados dois valores, um fixo (“gastos fixos mensais do veículo disponibilizado e 

do motorista para a condução do veículo”) e um variável (“gastos que variam em função da 

distância percorrida (km rodado) pelo veículo no mês”), o edital do Estado de Sergipe 

transformou o custo variável em fixo, arbitrando, para cada veículo, uma “quilometragem 

estimada” de 2.000 km/mês, sem ao menos demonstrar por que meios chegou a essa 

estimativa. Ou seja, em inobservância ao disposto na Resolução FNDE nº 12, de 17 de março 

de 2011, a licitação realizada pelo Estado de Sergipe não previu que as despesas fossem 

realizadas de acordo com a quilometragem efetivamente rodada. 

 

Esta inovação causou séria distorção no valor dos contratos, pois os veículos contratados, não 

raras vezes, realizam um percurso que, por mês, fica abaixo de 2.000 km. A quantidade de 

quilômetros percorridos mensalmente é determinante na composição da previsão dos 

seguintes custos: “manutenção-peças”, “manutenção-oficina”, pneus, combustível e óleos e 

lubrificantes. 

 

No edital, esses itens representam 12,86% do valor a ser pago por cada veículo que preste o 

serviço de transporte escolar. Sendo os roteiros dos ônibus conformados por percursos 

mensais inferiores a 2.000 km, o prejuízo da Administração é imediato. 

 

Apenas a título de amostra, na tabela a seguir, verifica-se que no Contrato nº 13/2014 a 

diferença entre a quilometragem estimada de 2.000 km por mês e a efetivamente percorrida 

por cada ônibus é de 48,57% a menos. Ou seja, em relação aos itens cujo custo é determinado 

por quilômetro rodado, no Contrato em análise, a Administração Estadual paga 105% a mais 

sobre o serviço efetivamente prestado.   

 
Tabela – Diferença de quilometragem percorrida em relação a estimativa 

Lote 04 – Contrato nº 13/2014 

Veículo Município Km/Dia Km/Ano Diferença* 

1 Poço Verde 189 37800 13800 
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2 Poço Verde 91 18200 -5800 

3 Poço Verde 38 7600 -16400 

4 Poço Verde 90 18000 -6000 

5 Poço Verde 74 14800 -9200 

6 Poço Verde 52 10400 -13600 

7 Poço Verde 30 6000 -18000 

8 Poço Verde 57 11400 -12600 

9 Riachão do Dantas 80 16000 -8000 

10 Riachão do Dantas 67 13400 -10600 

11 Riachão do Dantas 59 11800 -12200 

12 Riachão do Dantas 73 14600 -9400 

13 Riachão do Dantas 67 13400 -10600 

14 Riachão do Dantas 38 7600 -16400 

15 Riachão do Dantas 61 12200 -11800 

16 Riachão do Dantas 53 10600 -13400 

17 Riachão do Dantas 62 12400 -11600 

18 Simão Dias 36 7200 -16800 

19 Simão Dias 68 13600 -10400 

20 Simão Dias 75 15000 -9000 

21 Simão Dias 73 14600 -9400 

22 Simão Dias 98 19600 -4400 

23 Simão Dias 73 14600 -9400 

24 Simão Dias 36 7200 -16800 

25 Simão Dias 57 11400 -12600 

26 Simão Dias 36 7200 -16800 

27 Simão Dias 42 8400 -15600 

28 Simão Dias 0 0 -24000 

29 Simão Dias 0 0 -24000 

30 Tobias Barreto 85 17000 -7000 

31 Tobias Barreto 44 8800 -15200 

32 Tobias Barreto 58 11600 -12400 

33 Tobias Barreto 54 10800 -13200 

34 Tobias Barreto 44 8800 -15200 

35 Tobias Barreto 70 14000 -10000 

36 Tobias Barreto 50 10000 -14000 

37 Tobias Barreto 36 7200 -16800 

38 Tobias Barreto 28 5600 -18400 

39 Tobias Barreto 56 11200 -12800 

40 Tobias Barreto 52 10400 -13600 

41 Tobias Barreto 24 4800 -19200 

42 Tobias Barreto 79 15800 -8200 

43 Tobias Barreto 58 11600 -12400 

44 Tobias Barreto 61 12200 -11800 

45 Tobias Barreto 49 9800 -14200 
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Total   524600 -555400 

*Diferença entre a distância em quilômetros arbitrada em contrato 

(2.000 km por mês) e o informado pelo Estado de Sergipe nos processos 

de pagamento. 

Fonte: Contrato nº 13/2014 e respectivos processos de pagamento 

Além disso, é importante salientar que o edital do Pregão Eletrônico nº 432/2013, bem como 

seus anexos, não informaram aos interessados quais seriam os roteiros a serem percorridos e 

muito menos a quilometragem desses roteiros em cada lote, o que impossibilita a apresentação 

de propostas que guardem qualquer relação com o serviço a ser efetivamente prestado. Desta 

forma, tomando por base o arbitramento de 2.000 km por mês, quando confrontado com a 

realidade local, em determinado lote, o interessado com a proposta vencedora poderia vir a 

obter um lucro muito acima do estimado na licitação (7,20%) ou mesmo prejuízo. 

 

A estimativa de 2.000 km por mês sem informar previamente quais seriam os reais roteiros a 

serem percorridos, além de ser uma séria limitação à competitividade na licitação, pode causar 

prejuízos econômicos à Administração Estadual, como demonstrado anteriormente. 

    
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

 Por meio do Ofício DAF/SEED n° 59/2016, de 20/04/2016, a Secretaria de Educação do 

Estado de Sergipe, em nota explicativa anexa ao citado Ofício, apresentou a seguinte 

manifestação:  

“Entendemos imprescindível destacar que a construção do valor de referência foi medida 

tendente a preservar a Administração Pública de preços referenciais que não refletissem os 

custos reais do mercado, tendo em vista a denegação das empresas consultadas em fornecer 

orçamentos detalhados para compor o preço de mercado. Essa circunstância, inclusive, foi 

mencionada no início do documento “planilha de composição de custos” elaborada pela 

Administração licitante tendo como parâmetros preços de mercado e os estudos do 

CADTERC. 

De igual forma, altamente relevante mencionar que o pregão eletrônico 432/2013 obteve 

preços mais vantajosos que os contratos anteriormente vigentes, mesmo esses tendo sido 

firmados há vários anos, demonstrando, assim, que essa metodologia de cálculo do preço de 

referência mostrou-se acertada. 

Acresça-se que cálculo do valor estimado da contratação foi realizado de forma criteriosa, 

baseando-se em dados objetivos demonstrados nos autos do processo licitatório, com análise 

detalhada e transparente. Especificamente no que se refere à quilometragem estimada, como 

o próprio nome descreve, tratou-se de uma estimativa de rodagem mensal para a generalidade 

dos veículos previstos na licitação. E como estimativa que é, natural que não se mostre precisa. 

Há que se compreender, entretanto, que a estimativa é deveras útil, pois muito pior seria a 

ausência de informação sobre a quilometragem. De outro lado, inadmissível seria se a 

estimativa fosse, por exemplo, de 5.000 km, e determinado veículo rodasse apenas 1.000. 

Exemplo apenas ilustrativo esse, mas evidencia que a estimativa fornece, sim, uma ideia 

aproximada do quantum que o veículo rodará. E a estimativa de 2.000 km não pode ser 

imputada de dessarrazoada para esse desiderato. 

Importa registrar que a metodologia do CADTERC, de fato, adota o custo por km, como 

observou a CGU. Ocorre que a metodologia do Estado de Sergipe não destoou dessa regra, 

adotando também o critério de custo por km. Aduza-se, porém, que o estudo do CADTERC, 

enquanto modelo, apresenta os critérios gerais; assim, a se formular o planejamento de 

licitação partindo da metodologia do CADTERC, é evidente que aquele "custo por km" 
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tenderá a receber um valor significativo, considerando justamente a estimativa, ou mesmo o 

quantitativo exato, dos quilômetros a rodar. No caso do pregão 432/2013, como cediço, o 

quantitativo estimado (o valor significativo) foi de 2.000 km por veículo. Repise-se que, em 

qualquer licitação, necessariamente o custo por km resultará na multiplicação dos quilômetros 

percorridos pelo custo da unidade de medida (km). 

Ademais, releva inferir que a planilha elaborada com rigor metodológico para formar o preço 

de referência tratou-se de um indicativo, de um balizamento para a Administração licitante. 

Em nenhum momento, no edital, há menção a que os licitantes ficam adstritos aos valores 

expostos na tabela. Inclusive, a planilha impugnada pela CGU não foi sequer publicada no 

edital, apenas constando dos autos do processo. Assim ocorreu, pois o Tribunal de Contas da 

União tem entendimento remansoso exarado em vários Acórdãos que, no caso de licitação na 

modalidade pregão, a planilha de custos com o valor estimado não é elemento obrigatório do 

edital, devendo, contudo, obrigatoriamente, integrar a instrução processual. Aduza-se, ainda, 

que a planilha modelo, veiculada no edital, o foi destituída de valores dos insumos, uma vez 

que cada licitante complementaria com os custos propostos. 

Por seu turno, as propostas adjudicadas (depois, contratadas) situaram-se em patamares 

sensivelmente inferiores ao valor de referência previamente calculado. Por consectário, os 

contratos foram firmados com esses valores obtidos da disputa efetiva de preços por um 

número significativo de licitantes participantes em cada lote.  

Assim, ousamos, com as devidas vênias, discordar do posicionamento da CGU no sentido de 

que a planilha do valor de referência estaria superfaturada, exatamente em razão dos 

argumentos supra-expostos. Não custa ressaltar, também, que, conforme bem assentou a 

CGU, os custos variáveis respondem por cerca de 12,86 % do serviço. Os maiores custos, que 

consistem na depreciação do veículo, seguro, mão de obra referente ao motorista, etc, são 

inexoravelmente fixos, ou seja, independem dos quilômetros rodados. 

Pedimos licença para ressaltar, mais uma vez, que a planilha elaborada merece um olhar com 

viés positivo, um esforço gerencial do Estado de Sergipe de estimar a contratação em bases 

metodológicas reconhecidamente idôneas, do que, podemos deduzir, contribuiu para a 

credibilidade da licitação”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Para composição do preço referencial para licitação a Administração não conta apenas com 

orçamentos apresentados por empresas do setor. Ao invés de arbitrar uma quilometragem por 

veículo, que não guarda qualquer relação com os percursos reais, o Estado de Sergipe poderia 

verificar o custo por quilômetro praticado em centenas de licitações para contratação de 

transporte escolar que ocorrem em todo o Brasil. Poderia, também, ter mantido a metodologia 

utilizada no CADTERC, ou seja, um custo fixo e um variável (consubstanciado pelos trajetos 

que deveriam ser percorridos diariamente em todos os municípios de Sergipe). 

 

A alegação de que o presente contrato teve valores mais vantajosos que os anteriores não 

prova o acerto deste, até porque, como demonstrado no campo “fato”, existem despesas sendo 

realizadas em valor superior aos quilômetros percorridos. 

 

Certamente a ausência de qualquer informação acerca da quilometragem a ser percorrida seria 

uma irregularidade ainda mais grave que uma estimativa aleatória, mas tendo conhecimento 

dos trechos por localidade, a Administração tinha plenas condições de determinar a 

quilometragem real a ser percorrida por cada veículo e não o fez. Para que as empresas 
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interessadas formulassem suas propostas com base na realidade deveriam ter sido previamente 

informadas das distâncias diárias a percorrer.    

    
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.5. Ausência de controle de itinerário dos veículos contratados. 
 

Fato 
 

O Estado de Sergipe, visando a contratação de “serviços de locação de veículos (tipo ônibus), 

sob regime de fretamento contínuo, para transporte de alunos da rede pública estadual de 

ensino, capital e interior, residentes em povoados, ou cuja a excepcionalidade exija o uso do 

transporte, abrangendo os 75 municípios sergipanos, com deslocamento de suas localidades 

até as unidades escolares”, promoveu o Pregão Eletrônico nº 432/2013. Dessa licitação 

resultou a celebração de dez contratos de prestação de serviços com oito empresas diferentes. 

 

Todavia, a Administração Estadual não demonstrou ter controles (mapas com roteiro diário 

dos veículos, distâncias percorridas, etc.) realizados pela fiscalização do Estado relativos à 

execução dos serviços contratados. 

O Estado não disponibilizou o número de alunos transportados por dia por veículo e, em 

alguns casos, não informou o trecho atendido, o percurso percorrido em quilômetros e nem os 

turnos em que cada veículo presta os serviços. Nesse quesito, é necessário salientar que, do 

que foi entregue, o Estado repassou para a CGU as informações prestadas pelas próprias 

empresas contratadas, que assim o fizeram da forma que lhes pareceu mais conveniente, sem 

qualquer padronização, dificultando significativamente os trabalhos de fiscalização. 

O Estado não comprovou a existência de registros de ocorrências acerca da execução dos 

contratos para prestação de serviços de transporte escolar. Apresentou, para cada contrato, a 

mesma informação padrão, formatada em editor de texto sem qualquer assinatura ou data, 

declarando sucintamente apenas que os serviços estão sendo prestados a contento. 

 

Não há registro de qualquer fiscalização do cumprimento do itinerário, da lotação dos ônibus, 

da qualidade dos veículos ou da regularidade dos motoristas. 

    
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

 Por meio do Ofício DAF/SEED n° 59/2016, de 20/04/2016, a Secretaria de Educação do 

Estado de Sergipe, em nota explicativa anexa ao citado Ofício, apresentou a seguinte 

manifestação: 

“A SEED apresentou a CGU informações detalhadas por empresa, com itinerário, motorista, 

habilitação dos motoristas, identificação do veículo, documentação enviada a CGU em meio 

digital, no entanto estamos enviando arquivo com as informações digitalizadas”.  

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

O Estado de Sergipe não apresentou informações condizentes com o contexto da constatação. 

A irregularidade está na falta demonstração de controles administrativos que comprovem a 

execução dos serviços, o que possibilita a liquidação da despesa. Os documentos apresentados 

pelo Estado de Sergipe demonstram apenas a existência dos contratos, das empresas e dos 
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respectivos empregados, mas não é suficiente para demonstrar que o serviço foi efetivamente 

prestado nos termos dos contratos. 

      
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.6. Existência de membros do Conselho do FUNDEB não cadastrados no site do 

FNDE. 
 

Fato 
 

A equipe de fiscalização solicitou à Seduc a relação dos membros do Conselho do Fundeb, 

que disponibilizou diversos Decretos, datados de 13 de abril de 2015, referentes a nomeações 

de membros titulares e suplentes do Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle 

Social do Fundeb – COMACS/Fundeb. No entanto, em consulta ao sítio do  FNDE, observou-

se que os citados atos de nomeação não estão registrados. Para o FNDE, o último Conselho 

registrado refere-se ao mandato entre 14 de novembro de 2012 e 14 de novembro de 2014. 

Em relação ao atual Conselho, consta a informação “cadastro não incluído pelo Ente 

Federado” e, por consequência, “não existem conselheiros cadastrados para esse Conselho”. 

 

Diante disto, verifica-se a inexistência de membros do Conselho do Fundeb cadastrados no 

sítio do FNDE na Internet para o atual mandato.   
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício DAF/SEED n° 59/2016, de 20/04/2016, a Secretaria de Educação do 

Estado de Sergipe, em nota explicativa anexa ao citado Ofício, de acordo com justificativa da 

Presidente do Conselho Estadual do FUNDEB em Sergipe, apresentou a seguinte 

manifestação: 

“O mandato dos conselheiros integrantes do Conselho Estadual de Acompanhamento e 

Controle Social do FUNDEB em Sergipe – CEACS FUNDEB – SE, referente ao biênio 2012-

2014, finalizou em 14/11/2014 e respaldados na Lei Federal nº 11.494/2007 de 20/06/2007, 

Art. 24, § 1º, inciso II e na lei Estadual nº 6.231/2007 de 14/11/2007, Art. 3º, o pleno iniciou 

um novo mandato em 14/04/2015 para o biênio 2015-2017. 

Ocorre que este Conselho não atentou quanto às modificações trazidas pela Portaria FNDE 

481/2013 que revogou a Portaria FNDE 430/2008 e continuou com os 14 (catorze) membros, 

quando deveria atender a supracitada portaria, empossando 12 (doze) pares. 

Diante dessa ocorrência não foi possível efetivar o Cadastramento dos membros empossados 

em 16 de abril de 2015 no SIGECON para enviarmos o parecer conclusivo da prestação de 

contas dos recursos do PNATE (Programa Nacional de Atendimento ao Transporte Escolar), 

referente ao exercício de 2014. 

A Secretaria do Estado da Educação de Sergipe está tomando as providências necessárias à 

regularização da situação atual dos membros integrantes do CEACS FUNDEB – SE, 

objetivando a finalização do cadastro dos conselheiros no quantitativo legal, 12 (doze) pares, 

o que possibilitará o envio do Parecer Conclusivo dos Recursos do PNATE utilizados, via 

SIGECON”.  

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

 A manifestação do Gestor corrobora com o fato narrado. Há uma falha na gestão do Conselho 

que precisa ser sanada o mais rápido possível para que este retome a sua atuação normalmente.   

    
##/AnaliseControleInterno## 
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2.2.7. Falta de emissão do Parecer Conclusivo sobre a Prestação de Contas do PNATE 

pelo Conselho do FUNDEB 
 

Fato 
 

Em consulta ao sítio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, observa-

se que não estão registradas as nomeações para exercer as funções de membros titulares e 

suplentes do Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB – 

COMACS/FUNDEB. Para o FNDE, o último Conselho registrado foi o que teve mandato 

entre 14 de novembro de 2012 e 14 de novembro de 2014. Em relação ao atual Conselho no 

FNDE, consta a informação “cadastro não incluído pelo Ente Federado” e, por consequência, 

“não existem conselheiros cadastrados para esse Conselho”. 

 

Como consequência da inexistência de membros do Conselho do Fundeb cadastrados no sítio 

do FNDE na Internet para o atual mandato não ocorreu a necessária emissão do Parecer 

Conclusivo sobre a Prestação de Contas do PNATE pelo Conselho do FUNDEB. 

   
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

 Não houve manifestação da unidade examinada para esse item. 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

 Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos fatos, a 

análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada acima, no campo ‘fato’.  

    
##/AnaliseControleInterno## 

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. 

 

Para tanto, a ação de controle se desenvolveu sobre os controles administrativos do 

Município, notadamente na realização de processos administrativos para a contratação de 

empresa prestadora de serviços, bem como para a efetiva execução do contrato. Além disso, 

foi necessário verificar a efetividade do controle social sobre a atuação municipal na 

disponibilização do transporte público. Todas essas ações resultaram na apuração das 

seguintes falhas: 

 

2.2.1. Obstaculização da atuação da CGU por meio da sonegação ou atraso na entrega de 

documentos e informações solicitadas. 

 

2.2.2. Edital para contratação de transporte escolar não prevendo custo por quilômetro ou 

por aluno. 

 

2.2.3. Recebimento de serviços de transporte escolar em desacordo com o estipulado em 

contratos. 

 

2.2.4. Existência de sobrepreço na planilha de custo apresentada no edital. 
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2.2.5. Ausência de controle de itinerário dos veículos contratados. 

 

2.2.6. Existência de membros do Conselho do FUNDEB não cadastrados no site do FNDE. 

 

2.2.7. Falta de emissão do Parecer Conclusivo sobre a Prestação de Contas do PNATE pelo 

Conselho do FUNDEB. 

 
 

 



50 

 

Ordem de Serviço: 201600430 

Município/UF: Aracaju/SE 

Órgão: MINISTERIO DA SAUDE 

Instrumento de Transferência: Fundo a Fundo ou Concessão  

Unidade Examinada: FES  

Montante de Recursos Financeiros: R$ 8.515.368,55 

 

1. Introdução 

 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 09 de março a 08 de abril de 2015 

sobre a aplicação dos recursos do Programa/Ação Governamental Aperfeiçoamento do 

Sistema Único de Saúde (SUS)/Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e 

Municípios para a Vigilância em Saúde geridos pelo Governo do Estado de Sergipe. 

 

A ação fiscalizada destina-se a verificar, quanto à legalidade, economicidade e eficácia, a 

gestão dos recursos e insumos federais descentralizados aos municípios e estados, aplicados 

em ações de combate ao mosquito Aedes Aegypti. 

O presente trabalho teve como escopo as ações realizadas e aos recursos transferidos no 

período de 01/01/2015 até a data da fiscalização. 

 

Na consecução dos trabalhos foi analisada a aplicação dos recursos financeiros federais 

repassados ao Governo do Estado de Sergipe, no período compreendido entre 01 de janeiro 

de 2015 a 29 de fevereiro de 2016, pelo Fundo Nacional de Saúde. 

 

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. Intempestividade na aplicação dos recursos públicos federais destinados ao Bloco 

Vigilância em Saúde. 
 

Fato 
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  O gestor do Fundo Estadual de Saúde – FES informou a execução de despesas 

efetuadas com recursos do bloco de Vigilância em Saúde, no período de janeiro de 2015 

a fevereiro de 2016, no montante de R$ 5.300.658,06. 

Nesse período, houve o aporte de recursos federais pelo Fundo Nacional de Saúde no 

montante de R$ 9.741.616,75, para o bloco de Vigilância em Saúde, a fim de 

possibilitar a execução das atividades da vigilância epidemiológica e sanitária.  

Considerando o saldo da conta que movimenta os recursos do bloco de Vigilância em 

Saúde, em 28 de fevereiro de 2016, no valor R$ 7.939.221,85, já contabilizado o saldo 

anterior e os juros da conta aplicação. Verifica-se que houve falha no planejamento e 

execução das ações do bloco, tendo em vista que percentual significativo dos recursos 

recebidos não foi executado durante o período analisado. 

Não foram identificados pagamentos com recursos do bloco de vigilância em Saúde 

paras as despesas relacionadas aos Agentes Comunitários de Endemias e à Central de 

Ultra Baixo Volume-UBV. Essas despesas são realizadas, em sua maioria, pela 

Fundação Estadual de Saúde - FUNESA, cujo custeio se dá por meio de contrato de 

gestão com recursos do Tesouro do Estado. 

Das despesas realizadas no exercício de 2015 com recursos da conta bancária do bloco 

de Vigilância em Saúde, apenas foi possível identificar pagamentos mensais de 

gratificações operacionais aos servidores que executam atividades na vigilância 

epidemiológica, no valor mensal de R$ 77.518,10. A partir de janeiro de 2016, além 

desses pagamentos também foram identificados pagamentos de despesas com energia 

elétrica, telefone, água, locação de veículos, dentre outras.  

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 381/2016-DAF, de 25 de abril de 2016, a Secretaria Estadual de Saúde 

do Estado de Sergipe apresentou a seguinte manifestação: 

 

“Informo que em Abril do corrente, ano iniciamos os repasses pelo Bloco da Vigilância em 

Saúde a fim de custear as despesas relacionadas aos Agentes Comunitários de Endemias e a 

Central de Ultra Baixo Volume, operacionalizados pela FUNESA conforme Plano Anual de 

Atividades.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em sua manifestação o gestor reconhece que os recursos do bloco de vigilância em saúde não 

eram aplicados em ações de combate ao mosquito Aedes Aegypti em todo o período 

examinado. 

 

Os recursos do bloco de vigilância em saúde apenas passaram a ser utilizados diretamente em 

ações de combate ao mosquito após questionamentos da equipe de fiscalização. 

  
##/AnaliseControleInterno## 
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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. Carga horária insuficiente do curso introdutório disponibilizado para os Agentes 

de Combate às Endemias (ACE) em exercício.  
 

Fato 
 

No período examinado foram contratados, pelo Fundo Estadual de Saúde de Sergipe, Agentes 

de Combate a Endemias - ACE nos seguintes quantitativos: 

Tabela: Quantitativo de ACE contratado 

Período Quantidade 

Novembro/2015 13 

Dezembro/2015 05 

Janeiro/2016 57 

Fevereiro/2016 16 

TOTAL 91 
Fonte: Fundação Estadual de Saúde 

Analisando os documentos referentes às capacitações realizadas pelos 91 ACEs contratados, 

a partir de novembro de 2015, verificou-se que a capacitação ofertada, curso introdutório, teve 

duração de dezesseis horas, em discordância com a carga horária prevista na Portaria nº 243, 

de 23 de setembro de 2015, que prevê que o curso introdutório para ACE tenha carga horária 

mínima de quarenta horas. 

 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 381/2016-DAF, de 25 de abril de 2016, a Secretaria Estadual de Saúde 

do Estado de Sergipe apresentou a seguinte manifestação: 

 

“Devido à situação emergencial e a necessidade de se ter os agentes trabalhando no campo 

em tempo hábil, houve mudança na carga horária dessa única turma de agentes de endemias, 

não deixando de ser repassado para os mesmos as principais informações que deveriam saber 

sobre: técnicas de visita domiciliar, aplicação de larvicida nos criadouros, informações sobre 
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a biologia do Aedes aegypti, situação epidemiológica das três arboviroses, preenchimento de 

boletim de campo e um momento de uso de material de proteção individual. Salientamos que 

todos os agentes capacitados na teoria, passaram por um período de aulas práticas, sendo 

acompanhados no campo diretamente pelos supervisores da brigada até estarem apitos a 

trabalharem sozinhos, ressaltamos que a Brigada Itinerante passam por atualizações 

frequentemente.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A referida norma do Ministério da Saúde que estabeleceu a carga horária mínima de 40 horas 

para o curso introdutório de Agentes de Combate à Endemias foi publicada em 23 de setembro 

de 2015, época em que o país presenciava o aumento da infestação do mosquito aedes aegypti. 

 

A situação de emergência não é justificativa para que o curso tivesse duração de dezesseis 

horas, quando deveria ter sido ministrado em quarenta horas, além do mais houve contratação 

de dezoito ACEs nos meses de novembro e dezembro de 2015, sendo que o Decreto de 

Emergência somente foi assinado em 11 de janeiro de 2016. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.2. Descumprimento da carga horária de 40 horas semanais por profissionais que 

atuam no combate à dengue. 
 

Fato 
 

O Fundo Estadual de Saúde de Sergipe - FES contratou, por meio da Fundação Estadual de 

Saúde - FUNESA, Agentes de Combate a Endemias - ACEs para atuação na brigada itinerante 

e para operação dos equipamentos que realizam pulverização de inseticida Malathion, 

conhecidos por “fumacê”, de combate ao mosquito Aedes Aegypti, que vem sendo realizada 

por intermédio da Central de Ultra Baixo Volume, vinculada à Secretaria Estadual de Saúde. 

Para funcionamento do equipamento “fumacê”, são necessários um motorista para conduzir o 

veículo e um ACE para operação do equipamento de pulverização. 

O FES possui dezessete veículos, em condições de uso, equipados para pulverização do 

inseticida Malathion, sendo que a operação dos equipamentos, até janeiro de 2016, era 

realizada por quatorze servidores cedidos pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA e 

onze motoristas terceirizados. 

Foram disponibilizados onze motoristas durante todo o exercício de 2015, enquanto que a 

partir da segunda quinzena do mês de janeiro de 2016 foram disponibilizados dezessete ACEs 

exclusivamente para operarem os equipamentos de vaporização de inseticidas (fumaçê). 

Em inspeção realizada, no dia 28 de março de 2016, verificou-se as seguintes impropriedades 

relacionadas ao cumprimento da carga horária dos profissionais disponibilizados: 

- Sete motoristas contratados para prestarem 40 horas semanais estavam cumprindo carga 

horária diária de 04 horas, perfazendo 20 horas semanais, em virtude de não estarem 

executando atividades de pulverização do inseticida. 
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- Doze Agentes de Combate a Endemias contratados para prestarem 40 horas semanais 

estavam cumprindo de carga horária diária de 04 horas, perfazendo 20 horas semanais, em 

virtude de não estarem executando atividades de pulverização do inseticida. 

Em verificação aos registros de frequência dos motoristas e dos ACEs verificou-se que é praxe 

o registro de 04 horas diárias quando não estão em atividades de pulverização. Ressaltando 

que, no período examinado, a média diária de utilização de veículos com equipamentos 

“fumacê” em operação foi inferior a cinco veículos, correspondendo à média de 4,30 veículos 

por dia. 

A permissão por parte da gestão para o descumprimento da carga horária contratada ficou 

evidenciada nos registros de frequência dos contratados que prestam serviços na Central de 

Ultra Baixo Volume. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 381/2016-DAF, de 25 de abril de 2016, a Secretaria Estadual de Saúde 

do Estado de Sergipe apresentou a seguinte manifestação: 

 

“A Fundação Estadual de Saúde, órgão responsável em contratar, gerenciar e administrar os 

servidores que prestam serviço para Central de Ultra Baixo Volume (UBV), celebrou acordo 

com o sindicado dos trabalhadores da saúde, onde estes servidores (específicos da Central de 

UBV) trabalhariam somente 4 horas/dia. Ficando estes cientes de que na necessidade dos 

trabalhos de aplicação de UBV, os mesmos trabalhariam em horários programados pela 

gestão. Segue em anexo a cópia do documento do acordo individual de trabalho.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Os contratos foram firmados para 40 horas semanais, que implica em remuneração dos ACEs 

pelo piso mínimo fixado segundo o § 1º do art. 1º da Lei 12.994, de 17 de junho de 2014, para 

uma carga horária de 40 horas. 

 

Com esse acordo feito com o sindicato dos trabalhadores da saúde há profissionais que 

cumprem carga horária semanal de 20 vinte horas por todo o mês, tendo em vista que apenas 

cinco veículos em média executam diariamente atividades de vaporização de inseticida. 

 

O acordo firmado, para cumprimento de carga horária inferior a estabelecida em lei federal 

para os ACEs, entre a Fundação Estadual de Saúde e o Sindicato dos trabalhadores da saúde 

deveria contar com a participação de representante da União Federal, tendo em vista que há 

participação do governo federal no financiamento do bloco de Vigilância em Saúde. 

 

Além do que os contratos, de motoristas e ACEs, foram firmados para quarenta horas o que 

impossibilita o e pagamento integral dos salários com descumprimento de carga horária. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.3. Ociosidade de Agentes de Combate à Endemias - ACEs disponibilizados para a 

Central de Ultra Baixo Volume - UBV. 
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Fato 
 

O Fundo Estadual de Saúde - FES,  possui dezessete veículos em condições de uso equipados 

para pulverização de inseticida em equipamentos Ultra Baixo Volume-UBV. Além disso, 

estão à disposição onze motoristas terceirizados, dezessete ACEs contratados 

temporariamente para a operação dos equipamentos e oito servidores da FUNASA para a 

condução dos veículos ou a operação dos equipamentos. 

Da análise dos cronogramas de aplicação de UBV, verificou-se que em média nem cinco 

veículos operaram diariamente (média de utilização diária dos veículos correspondeu a 4,30), 

conforme resumo de atividades detalhado nas duas tabelas a seguir: 

Tabela: Utilização dos equipamentos de UBV no exercício de 2015. 
 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Total de 

dias de 

aplicação 

8 16 35 86 80 36 31 175 155 144 119 140 

Motoristas 

empregados 
1 2 4 7 7 6 3 10 11 8 9 9 

Qtde. de 

dias úteis 

por mês 

20 17 21 20 20 20 22 22 21 21 20 20 

Capacidade 

de dias 

possíveis 

para 

aplicação 

340 289 357 340 340 340 374 374 357 357 340 340 

Média de 

veículos 

empregados 

no mês 

0,4 0,94 1,66 4,3 4,00 1,8 1,40 7,95 7,38 6,85 5,95 7,00 

Fonte: Cronogramas de aplicação de UBV 2015. 

Durante todo o exercício de 2015 os carros “fumacês” executaram atividades em apenas 39 

cidades das 75 do Estado de Sergipe, ou seja, 52% do total dos municípios sergipanos, 

destacando que de janeiro a julho apenas oito cidades foram beneficiadas com os serviços. 

Tabela: Utilização dos equipamentos de UBV nos meses de janeiro e fevereiro de 2016. 

 Jan/2016 Fev/2016 

Total de dias de aplicação 144 60 

Motoristas empregados 8 6 

Quantidade de dias úteis por mês 20 18 

Capacidade de dias possíveis para aplicação 340 306 

Média de veículos empregados no mês 7,20 3,33 

Fonte: Cronogramas de aplicação de UBV de janeiro e fevereiro de 2016. 

Nos dois primeiros meses de 2016 houve atendimento a 22 municípios do Estado de Sergipe, 

atingindo uma média de onze municípios, superior a média dos doze meses de 2015, que foi 

3,25. 
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Os onze motoristas foram disponibilizados durante todo o exercício de 2015, enquanto que os 

dezessete ACEs somente foram disponibilizados na segunda quinzena do mês de janeiro de 

2016. 

Em inspeção realizada no dia 28 de março de 2016 verificou-se que, dos onze motoristas 

terceirizados disponibilizados à central de UBV, apenas quatro estavam em atividade de 

aplicação de UBV durante a semana de 28 de março de 2016 a 01 de abril de 2016, sendo que 

os sete restantes podem estavam ociosos naquele período. 

Em relação aos ACEs apenas cinco estavam escalados para execução de atividades de 

operação das máquinas de vaporização de inseticidas, sendo que para os doze excedentes não 

havia tarefas a serem executadas durante a semana da inspeção física. 

Pelo histórico referente a janeiro de 2015 à fevereiro de 2016 de utilização dos equipamentos 

de vaporização de inseticida (UBV), resultou na utilização de 5,30 veículos por dia útil, 

verificando-se que não havia necessidade de manutenção de 35 funcionários na Central de 

UBV, entre terceirizados e cedidos. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 381/2016-DAF, de 25 de abril de 2016, a Secretaria Estadual de Saúde 

do Estado de Sergipe apresentou a seguinte manifestação: 

 

“A aplicação de Ultra Baixo Volume (UBV) tem como função especifica a eliminação das 

fêmeas de Aedes aegypti na sua fase adulta devendo a mesma ser utilizada somente em 

bloqueio de casos das arboviroses bem como para o controle de epidemias. Salientamos que 

essa ação integra um conjunto de ações emergenciais que são adotadas diante de situações 

como as supracitadas. O uso da UBV deve ser concomitante com as demais ações de controle 

principalmente a diminuição de fontes de mosquito (lavanderias, caixas d'água, lixo em locais 

indevidos, pneus, etc), ou seja, ações de controle focal, estas são mais prioritárias do que 

qualquer outra ação dentro do controle e prevenção a dengue e que são de responsabilidade 

exclusiva dos municípios, ficando o Estado com ação complementar.  

 

Tanto a programação da Brigada Itinerante quanto a programação de aplicação de UBV é feita 

seguindo os critérios epidemiológicos (número de casos) e critérios entomológicos (índices 

de infestação do vetor). A Brigada tem uma programação diária de viagens para aqueles 

municípios onde apresenta os referidos indicadores em médio e alto risco principalmente, 

enquanto que a aplicação de UBV segue as diretrizes técnicas recomendadas pelo Ministério 

da Saúde (Biblioteca Virtual do Ministério da Saúde- www.saude.gov.br/bvs). 

 

Em relação à avaliação feita sobre o quantitativo de veículos utilizados, informamos que, não 

necessariamente todos os veículos deverão estar escalados para trabalhar todas as semanas, 

salvo se estivermos passando por um período de epidemia, que não foi o caso do Estado de 

Sergipe no período avaliado. 

 

Diferente do ano de 2015, no primeiro trimestre de 2016, houve um acréscimo significativo 

no número de aplicação de UBV em virtude de estarmos intensificando as ações baseado no 

Decreto Estadual de nº 30.150 de 11 de abril de 2016 (sic) e da solicitação por parte do 
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Governo Federal para os Estados e Municípios atuarem mais intensamente no controle do 

Aedes aegypti.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

De fato as ações por parte da Secretaria Estadual de Saúde foram impulsionadas após a edição 

do Decreto nº 30.150, de 11 de janeiro de 2016, após a proliferação do mosquito resultando 

no aumento dos casos de Dengue, chikungunya e Zica Virus, sendo essa última a provável 

responsável pelo aumento do número de casos de Microcefalia, demonstrando que não foram 

executadas tantas ações de combate ao mosquito em 2015. 

 

Esses ACEs, doze em média, e os motoristas, no quantitativo mínimo de seis, poderiam ser 

aproveitados em outras atividades, a fim de possibilitar o cumprimento da carga horária de 

quarenta horas e evitar que passem parte de seu horário laboral na ociosidade. 

 

No caso dos ACEs poderiam estar a disposição da brigada itinerante nos dias em que não 

estivessem executando atividades de vaporização de inseticida. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.4. Comprometimento no combate ao mosquito aedes aegypti por execução parcial 

de atividades. 
 

Fato 
 

O Estado de Sergipe, por intermédio do Fundo Estadual de Saúde - FES executa ações 

de combate ao mosquito aedes aegypti por meio de carros “fumacê” e, de forma 

suplementar, por meio da brigada itinerante. 

No período de janeiro a novembro de 2015, a brigada itinerante era composta por trinta 

Agentes de Combate a Endemias - ACEs.  

 

A partir de novembro de 2015, após a divulgação do aumento de casos de Chikungunya 

e Zica vírus, culminando nos crescentes casos de Microcefalia, houve reforço gradual 

na equipe, que ao final do período examinado, fevereiro de 2016, passou a contar com 

a participação de 86 ACEs. 

 

O combate ao mosquito por meio dos carros “fumacê” no território do Estado de 

Sergipe é de responsabilidade exclusiva do FES, que o realiza por meio da Central de 

Ultra Baixo Volume, que possui à sua disposição dezessete veículos equipados com 

máquinas para vaporização de inseticida. 

 

Da mesma forma que aconteceu com a Brigada Itinerante, a equipe da Central de Ultra 

Baixo Volume apenas recebeu reforços de ACEs (17) para operação das máquinas que 

vaporizam o inseticida em janeiro de 2016. No período de janeiro de 2015 à janeiro de 

2016 essa operação era realizada pelos quatorze servidores cedidos pela FUNASA, que 

continuam a executar atividades na Central de Ultra Baixo Volume, e onze motoristas 

terceirizados. 
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Dessa forma, verifica-se que, no período de janeiro à novembro de 2015, houve 

comprometimento no combate ao mosquito aedes aegypti por manutenção de quantitativo 

reduzido de pessoal capacitado para executar atividades relacionadas ao combate ao mosquito.  

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 381/2016-DAF, de 25 de abril de 2016, a Secretaria Estadual de Saúde 

do Estado de Sergipe apresentou a seguinte manifestação: 

 

“Informamos que a Brigada Itinerante de Controle e Prevenção as Arboviroses é uma 

estratégia utilizada como decisão política do Governo do Estado de Sergipe que atua como 

ação complementar as ações que são de responsabilidades dos municípios executarem no que 

diz respeito ao controle, combate e prevenção as doenças. O quantitativo de agentes é definido 

conforme situação epidemiológica de alerta e risco dos índices de infestação do vetor.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Apesar de ser uma estratégia política e de ação complementa, a brigada itinerante com apenas 

trinta ACEs não foi suficiente para minimizar a proliferação do mosquito e com isso reduzir 

os casos de Dengue, Chikungunya e Zica Vírus, conforme pode ser observado no Boletim 

Epidemiológico, até a semana epidemiológica 52 de 2015, da Secretaria de Vigilância em 

Saúde do Ministério da Saúde. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.5. Falta de disponibilização tempestiva de documentos solicitados pela equipe de 

fiscalização. Descumprimento de carga horária integral de profissionais que percebem 

gratificação custeada com recursos públicos federais. 
 

Fato 
 

O Estado de Sergipe utilizou recursos federais do bloco da Vigilância em Saúde para o 

pagamento de gratificação pelo exercício de funções de gestão e operacionais 

especializadas a servidores lotados na Diretoria Estadual de Assistência 

Epidemiológica. 

 

Esta gratificação, segundo o art. 4º do Decreto Estadual nº 26.828, de 27 de janeiro de 

2010, somente pode ser concedida a servidores, efetivos ou comissionados, que 

cumpram jornada semanal de trabalho de quarenta horas. 

 

Sendo assim e no desiderato de comprovar o cumprimento da carga horária supra, esta 

equipe de fiscalização requereu, à Secretaria de Saúde de Sergipe, a indicação da 

coordenação e/ou setor aonde os servidores alocados na Diretoria de Assistência 

Epidemiológica exercem as suas atribuições, por meio da Solicitação de Fiscalização 

nº 201600430/004, de 31 de março de 2016. Outrossim, por intermédio da Solicitação 

de Fiscalização nº 201600430/006, de 05 de abril de 2016, requereu-se a indicação do 

horário diário e do local de trabalho, bem como a disponibilização das folhas de 

frequência de dois meses de alguns servidores beneficiados pela gratificação, 

selecionados por amostragem não estatística. 
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Ocorre que a Secretaria de Estado de Saúde apresentou, em 05 de abril de 2016, a 

relação dos servidores lotados na Diretoria de Assistência Epidemiológica, sem 

acrescentar outras informações solicitadas pela equipe de fiscalização da 

Controladoria-Geral da União.  

 

Essa situação, além de obstaculizar a fiscalização da CGU em relação à verificação do 

efetivo cumprimento da carga horária exigida para o pagamento de gratificação 

lastreada com recursos federais, viola o art. 26 da Lei nº 10.180, de 06 de fevereiro de 

2001, a saber: 

 

Art. 26. Nenhum processo, documento ou informação poderá 

ser sonegado aos servidores dos Sistemas de Contabilidade 

Federal e de Controle Interno do Poder Executivo Federal, no 

exercício das atribuições inerentes às atividades de registros 

contábeis, de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por intermédio do Ofício nº 381/2016 - DAF, protocolado na CGU-Regional/SE em 29 de 

abril de 2016, a Secretaria de Estado da Saúde assim se manifestou: 

“Informamos que os servidores que recebem gratificações pelas funções que exercem, são 

estatutários e trabalham dois turnos na SES. As informações solicitadas foram enviadas no dia 

05 de abril de 2016, seguem as mesmas em anexo”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Preliminarmente, impende asseverar, malgrado o aludido na justificativa, a ausência de 

comprovação do envio em 05 de abril de 2016 das folhas de presença requeridas por 

intermédio da Solicitação de Fiscalização nº 201600430/006, cujo prazo de atendimento 

expirou-se em 07 de abril de 2016. Com efeito, as mesmas foram protocolizadas nesta CGU-

Regional/SE em 29 de abril de 2016, juntamente com as justificativas que ora se analisa. 

Na sequência, aproveitando o registro da Secretaria de Estado da Saúde de que os servidores 

em questão são estatutários, observa-se que o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de 

Sergipe – materializado na Lei Estadual nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 – estabelece, 

em seu art. 243, a jornada de 06 horas diárias ou 30 horas semanais, excetuando-se os 

servidores que, por disposição expressa de lei ou contrato, estejam obrigados a maior ou 

menor jornada de trabalho.  

Bem por isso que o Decreto Estadual nº 26.828, de 27 de janeiro de 2010, autoriza a concessão 

da gratificação a servidores, efetivos ou comissionados, que cumpram jornada semanal de 

trabalho de 40 horas. Esta gratificação, frisa-se novamente, custeada com recursos federais do 

bloco da Vigilância em Saúde, foi concedida àqueles que desenvolvem funções de gestão e 

operacionais especializadas na Diretoria Estadual de Assistência Epidemiológica. 
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Adstringindo-se a amostra de servidores elencada na supramencionada Solicitação de 

Fiscalização, foram verificadas as seguintes incongruências: 

a) A enfermeira de CPF nº ***.268.305-** cumpre, segundo o firmado nas folhas de 

presença dos meses de setembro/2015 e fevereiro/2016, carga horária de 30 horas 

semanais. 

b) O médico de CPF nº ***.829.705-** cumpre, segundo o firmado nas folhas de 

presença dos meses de setembro/2015 e fevereiro/2016, carga horária de 20 horas 

semanais. 

c) A médica de CPF nº ***.515.075-**, apesar de encontrar-se em gozo de licença-

prêmio nos meses de setembro/2015 e fevereiro/2016 consoante firmado nas 

respectivas folhas de presença, na planilha contendo o local e o horário de trabalho 

apresentada em anexo às justificativas sob exame, atesta a carga horária de 06 horas 

diárias, o que perfaz 30 horas semanais. 

d) A enfermeira de CPF nº ***.404.555-** desempenha a “função de assessoria ao 

planejamento das ações em saúde pública” do Município de Lagarto/SE, distante, 

aproximadamente, 75 quilômetros da cidade de Aracaju/SE, aonde atua na Diretoria 

de Vigilância Epidemiológica de Sergipe. Esta função foi atestada pelo Ofício nº 201, 

emitido em 18 de abril de 2016 pela Secretaria Municipal de Saúde de Lagarto.  

  
##/AnaliseControleInterno## 

3. Conclusão 

 

Com base nos exames realizados, conclui-se pela existência de falhas na execução das ações 

governamentais de combate ao mosquito Aedes Aegypti no Estado de Sergipe. 
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Ordem de Serviço: 201600343 

Município/UF: Aracaju/SE 

Órgão: MINISTERIO DA SAUDE 

Instrumento de Transferência: Fundo a Fundo ou Concessão  

Unidade Examinada: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE  

Montante de Recursos Financeiros: R$ 11.988.611,41 

 

1. Introdução 

 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 09 de março a 08 de abril de 2015 

sobre a aplicação dos recursos do programa 2015 - Aperfeiçoamento do Sistema Único de 

Saúde (SUS) / 4705 - Apoio Financeiro para Aquisição e Distribuição de Medicamentos do 

Componente Especializado da Assistência Farmacêutica geridos pelo Governo do Estado de 

Sergipe. 

 

A ação fiscalizada destina-se a garantir a integralidade do tratamento medicamentoso, em 

nível ambulatorial, dentro da Política Nacional da Assistência Farmacêutica, cujas linhas de 

cuidado estão definidas em Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas publicados pelo 

Ministério da Saúde. 

O presente trabalho teve como escopo as aquisições de medicamentos do Grupo 1B pelo 

Governo Estadual com comparação dos preços contratados com o Preço Máximo de Venda 

ao Governo - PMVG e Preço de Fábrica – PF. 

Na consecução dos trabalhos foi analisada a aplicação dos recursos financeiros federais 

repassados ao Governo do Estado de Sergipe, no período compreendido entre 01 de janeiro 

de 2014 a 31 de dezembro de 2015, pelo Fundo Nacional de Saúde. 

 

2. Resultados dos Exames 

 

Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito de tomada de 

providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela forma de 

monitoramento a ser realizada por esta Controladoria. 

2.1 Parte 1 

 

Não houve situações a serem apresentadas nesta parte, cuja competência para a adoção de 

medidas preventivas e corretivas seja dos gestores federais. 

2.2 Parte 2 

 

Nesta parte serão apresentadas as situações detectadas cuja competência primária para 

adoção de medidas corretivas pertence ao executor do recurso federal. 
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Dessa forma, compõem o relatório para conhecimento dos Ministérios repassadores de 

recursos federais, bem como dos Órgãos de Defesa do Estado para providências no âmbito de 

suas competências, embora não exijam providências corretivas isoladas por parte das pastas 

ministeriais. Esta Controladoria não realizará o monitoramento isolado das providências 

saneadoras relacionadas a estas constatações. 

2.2.1. Preços praticados na aquisição de Medicamentos do grupo 1B de acordo com o 

PMVG. 
 

Fato 
 

A compra dos medicamentos analisados do grupo 1B obedeceram ao PMVG e às isenções 

fiscais do ICMS, conforme demonstrado na tabela a  seguir: 

 

Aquisições realizadas em 2014 e 2015 

Medicamentos Unidade Marca PMVG Aquisição  

Acitretina 10 mg cap  Glenmark  R$ 2,35   R$ 2,33  

Acitretina 25 mg cap  Glenmark  R$ 5,71   R$ 5,65  

Alfadornase 2,5 mg inalação amp  Roche  R$ 95,67   R$ 95,67  

Atorvastatina 20 mg calcica  comp  Ems  R$ 2,76   R$ 0,19  

Deferasirox 500 mg comp  Novartis  R$ 60,03   R$ 59,42  

Deferasirox 250 mg comp  Novartis  R$ 32,79   R$ 31,22  

Leflunomida 20 mg comp  Sanofi  R$ 6,20   R$ 5,99  

Octreotida 30 mg injet fra  Sandostatin  R$ 4.117,00   R$ 

4.075,76  

Sildenafila 20 mg comp  Medley  R$ 6,21   R$ 3,99  

Somatropina humana 12 ui fra  Bergamo  R$ 260,13   R$ 139,50  

Somatropina humana 4 ui  fra  Merck  R$ 110,44   R$ 18,60  

Ziprasidona 40 mg Cap Pfizer  R$ 157,31   R$ 148,80  

Ziprasidona 40 mg cap Pfizer  R$ 261,96   R$ 247,50  

 

  
##/Fato## 

3. Conclusão 

 

Com base nos exames realizados, conclui-se que os preços de aquisição dos medicamentos 

excepcionais, com recursos federais recebidos, estão abaixo dos Preços Máximos de Venda 

ao Governo. 
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Ordem de Serviço: 201600506 

Município/UF: Aracaju/SE 

Órgão: MINISTERIO DA SAUDE 

Instrumento de Transferência: Fundo a Fundo ou Concessão  

Unidade Examinada: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  

Montante de Recursos Financeiros: R$ 9.600.000,00 

 

1. Introdução 

 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 09 de março a 08 de abril de 2015 

sobre a aplicação dos recursos do programa Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde 

(SUS)/Serviços de Atenção às Urgências e Emergências na Rede Assistencial geridos pelo 

Governo do Estado de Sergipe. 

A ação fiscalizada destina-se a avaliar a execução dos recursos transferidos ao Fundo Estadual 

de Saúde, especificamente quanto ao funcionamento de Unidades de Pronto-Atendimento 24 

horas (Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC). 

O presente trabalho teve como escopo avaliar a estrutura física e o funcionamento da UPA 

24h, o adequado quantitativo de profissionais e sua respectiva qualificação para atuar na área 

de urgência e emergência, assim como o estágio de execução das obras de UPA 24h que, 

porventura, ainda não foram habilitadas e não estão em funcionamento. 

Para a consecução dos trabalhos foi realizada inspeção física em 15 de março de 2016 na 

Unidade de Pronto Atendimento-UPA do município de Boquim/SE. 

 

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. Obras na UPA 24 horas. 
 

Fato 
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Não foram executadas obras na Unidade de Pronto Atendimento do município de Boquim/SE, 

a única UPA 24 horas que recebeu, no período de escopo da fiscalização, recursos federais 

para a sua manutenção.  
##/Fato## 

2.1.2. Indisponibilidade dos serviços de radiologia da Unidade de Pronto Atendimento 

de Boquim/SE há mais de seis meses. 
 

Fato 
 

Durante a inspeção física realizada em 15 de março de 2016 na Unidade de Pronto 

Atendimento situada no município de Boquim/SE, esta equipe de fiscalização detectou a falta 

de disponibilização dos serviços de radiologia, tendo em vista que o aparelho de raios-X 

encontra-se com defeito, sem funcionamento. Segundo informou o superintendente da 

Unidade, o problema persiste há seis meses. 

 

De acordo com informações do Sistema de Monitoramento de Obras do Ministério da Saúde 

(SISMOB), as Unidades de Pronto Atendimento habilitadas devem contar com no mínimo um 

aparelho de Raios X de 500 MA. Já o art. 34 da Portaria GM/MS nº 342/2013 indica que um 

dos requisitos para habilitação da unidade é a existência e o funcionamento dos equipamentos 

mínimos. Além disso, o art. 36, §2º, desta mesma portaria indica que o repasse de recursos de 

custeio será suspenso caso constatada irregularidade no funcionamento da UPA 24 horas. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Não houve manifestação da unidade examinada. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos fatos, a 

análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada acima, no campo ‘fato’. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

 

2.1.3. Inexistência de médicos pediatras. 
 

Fato 
 

Examinando a relação dos profissionais de saúde e a escala dos médicos da Unidade de Pronto 

Atendimento situada no município de Boquim/SE, identificou-se a ausência de médico com a 

especialidade pediatria nesta UPA, contrariando o disposto no item 2.3 do Anexo da Portaria 

GM/MS nº 2048/2002. 

 

Por sinal, à exceção do superintendente, os demais profissionais apontaram a carência de um 

médico desta especialidade em função do grande fluxo de crianças. De acordo com a 

estatística de atendimento do mês de janeiro de 2016, aproximadamente, 21% dos atendidos 

foram crianças de até 14 anos.  
##/Fato## 
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Manifestação da Unidade Examinada 
 

Não houve manifestação da unidade examinada. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos fatos, a 

análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada acima, no campo ‘fato’. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

 

2.1.4. Falta de medicamentos na Unidade de Pronto Atendimento de Boquim/SE. 
 

Fato 
 

Durante a inspeção física realizada, em 15 de março de 2016, na farmácia da Unidade de 

Pronto Atendimento de Boquim/SE, esta equipe de fiscalização detectou a falta de 

medicamentos, que, consoante dispõe o item 2.6 da Portaria do Ministério da Saúde nº 2.048 

de 05 de novembro de 2002, deveriam estar disponíveis na unidade.  

 

Foram estes os medicamentos que não estavam disponíveis no momento da visitação:  

a) Brometo de Ipratrópio; 

b) Biperideno; 

c) Bupivacaína; 

d) Clister Glicerinado; 

e) Clorafenicol; 

f) Clordiazepóxido; 

g) Cloridrato de Clonidina; 

h) Codeína; 

i) Complexo B injetável; 

j) Diclofenaco de sódio; 

k) Flumazenil; 

l) Meperidina; 

m) Metilprednisolona de 500mg; 

n) Metropolol; 

o) Omeprazol; 

p) Penicilina de 5.000 e de 600; 

q) Ringer Lactato; 

s) Sais para reidratação oral; 

t) Salbutamol; 

u) Soro Fisiológico de 100ml e de 250 ml; 

v) Soro glico-fisiologico; 

w) Sulfametoxazol + trimetoprim (de suspensão); 

x) Tiamina (Vit. B1); 

y) Tramadol; e  
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z) Verapamil.   
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Não houve manifestação da unidade examinada. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos fatos, a 

análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada acima, no campo ‘fato’.  
##/AnaliseControleInterno## 

 

 

2.1.5. Falta de equipamentos na Unidade de Pronto Atendimento de Boquim/SE. 
 

Fato 
 

Durante a inspeção física realizada, em 15 de março de 2016, na Unidade de Pronto 

Atendimento de Boquim/SE, esta equipe de fiscalização detectou a falta de equipamentos, 

que, consoante dispõe o item 2.5 da Portaria do Ministério da Saúde nº 2.048 de 05 de 

novembro de 2002, devem fazer parte do arsenal de qualquer unidade 24 horas:  

 

Foram estes os equipamentos faltantes no momento da visitação: oftalmoscópio, serra de 

gesso, torneiras de três vias e oxímetro portátil (possui apenas oxímetros atrelados aos 

monitores).   
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Não houve manifestação da unidade examinada. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos fatos, a 

análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada acima, no campo ‘fato’.  
##/AnaliseControleInterno## 

 

 

2.1.6. Ausência de bioquímico e de auxiliar administrativo no turno noturno da 

Unidade de Pronto Atendimento de Boquim/SE. 
 

Fato 
 

Por intermédio das escalas dos profissionais lotados na Unidade de Pronto Atendimento de 

Boquim/SE, esta equipe de fiscalização identificou a inexistência de bioquímicos e auxiliares 

administrativos durante o turno noturno. Tal situação viola o item 2.2 c/c item 2.3 da Portaria 

nº 2.048 de 05 de novembro de 2002, que impõe a permanência do bioquímico sempre que 

houver laboratório na unidade, como é o caso em baila, conferindo-se, assim, suporte 

ininterrupto de laboratório de patologia clínica de urgência, além dos serviços administrativos. 
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##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Não houve manifestação da unidade examinada. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos fatos, a 

análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada acima, no campo ‘fato’. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

 

2.2 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. Inadequação dos serviços de regulação médica de urgência reverbera na 

necessidade de ampliação do quantitativo de profissionais de saúde da Unidade de 

Pronto Atendimento de Boquim/SE. 
 

Fato 
 

Das entrevistas realizadas em 15 de março de 2016 com profissionais da Unidade de Pronto 

Atendimento situada no município de Boquim/SE, constatou-se a inadequação dos serviços 

de regulação médica de urgência do Estado de Sergipe no sentido de proceder à transferência 

tempestiva dos pacientes internados graves. 

 

Tal situação vem ocasionando a permanência de pacientes críticos alocados na ala vermelha 

da referida unidade por vários dias, em violação ao preconizado no art. 7º, incisos IX e X, da 

Portaria do Ministério da Saúde nº 342, de 04 de março de 2013, “in verbis”: 

 
Art. 7º A UPA 24h terá as seguintes competências na RUE: 

[...] 

IX - manter pacientes em observação, por período de até 24 (vinte e quatro) horas, 

para elucidação diagnóstica e/ou estabilização clínica; 

X - encaminhar para internação em serviços hospitalares, por meio das centrais 

reguladoras, os pacientes que não tiverem suas queixas resolvidas nas 24 (vinte e 

quatro) horas de observação, conforme definido no inciso IX do "caput". 
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Em consequência, exsurge a premência da atenção e do atendimento constante dos 

profissionais de saúde (médico, enfermeiros e técnicos de enfermagem) na ala vermelha, 

reverberando na insuficiência do quantitativo destes profissionais para atender a demanda 

rotineira das demais áreas/alas da unidade. 

 

Segundo relato do médico entrevistado, são os próprios médicos que telefonam para as 

unidades hospitalares em busca de vagas e, ainda, de ambulâncias para realização da 

transferência dos pacientes. Por sinal, o mesmo desconhecia a existência de sistema de 

regulação médica de urgência no Estado de Sergipe. 

 

As entrevistas foram realizadas com o superintendente, um médico, duas enfermeiras e uma 

técnica de enfermagem. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Não houve manifestação da unidade examinada. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos fatos, a 

análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada acima, no campo ‘fato’. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

3. Conclusão 

 

Com base nos exames realizados, conclui-se pela existência de falhas no funcionamento da 

Unidade de Pronto Atendimento-UPA do município de Boquim/SE que exigem a adoção de 

providências por parte do gestor federal. São elas: 

- Indisponibilidade dos serviços de radiologia; 

- Inexistência de médicos pediatras; 

- Falta de medicamentos; 

- Falta de equipamentos; e 

- Ausência de bioquímicos e auxiliares administrativos nos períodos noturnos. 
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Ordem de Serviço: 201600451 

Município/UF: Nossa Senhora do Socorro/SE 

Órgão: MINISTERIO DAS CIDADES 

Instrumento de Transferência: Convênio - 681063 

Unidade Examinada: ESTADO DE SERGIPE  

Montante de Recursos Financeiros: R$ 14.630.182,34 

 

1. Introdução 

 

Os trabalhos de campo foram realizados, no período de 28 a 30 de março de 2016, sobre a 

aplicação dos recursos do programa 1220 - Saneamento Básico / Apoio à Implantação, 

Ampliação ou Melhorias de Sistemas de Esgotamento Sanitário em Municípios com 

População Superior a 50 mil Habitantes ou Municípios Integrantes de Regiões 

Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento. 

 

A ação fiscalizada destina-se à verificação da complementação do Sistema de Esgotamento 

Sanitário da Bacia do Poxim, sub-bacias 1A, 1B e 1C, 2ª Etapa, composta de 31.186,00 metros 

de rede coletora, respectivamente, nos Bairros Parque dos Faróis (1A), Palestina e Conjunto 

Jardim (1B), Povoado Pai André e Conjunto Santo Inácio (1C), 2.313 ligações de ramais 

prediais, 03 estações elevatórias com respectivos emissários, no Município de Nossa Senhora 

do Socorro/SE, com recursos do Orçamento Geral da União, previstos no Termo de 

Compromisso referente ao Contrato de Repasse n° 0424387-31/2014. 

Nesse contexto, realizou-se a fiscalização da execução do objeto do mencionado Termo de 

Compromisso, assinado em 08 de agosto de 2014, entre a União, por intermédio do Ministério 

das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal, e o Estado de Sergipe, por 

intermédio do Compromissário Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano de Sergipe 

– SEDURB e do Interveniente Executor Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO, no 

valor de R$ 14.630.182,34, sendo a totalidade de recursos do Orçamento Geral da União. 

Foram analisados os Processos referentes ao Contrato de Repasse n° 0424387-31/2014 

(Volume Principal 1, Volumes de Engenharia I a X e Volume Social 1), as licitações nas 

modalidades Concorrência Pública n° 012/2014 e Pregão Eletrônico n° 052/2014, o 

licenciamento ambiental da obra, a execução do Contrato da Obra nº 035/2014, no valor de 

R$ 10.570.018,49, celebrado com a Heca Comércio e Construções Ltda., CNPJ 

13.173.885/0001-72 e a execução dos Contratos de Fornecimento de Tubulação n° 018/2015, 

no valor de R$ 725.597,16, celebrado com a Asperbrás Tubos e Conexões Ltda., CNPJ 

02.271.201/0008-25, e n° 019/2015, no valor de R$ 538.087,56, celebrado com a Hidroplast 

Indústria e Comércio Ltda., CNPJ 69.939.239/0001-28. 

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. 
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2.1 Parte 1 

 

Nesta parte serão apresentadas as situações evidenciadas que demandarão a adoção de 

medidas preventivas e corretivas por parte dos gestores federais, visando à melhoria da 

execução dos Programas de Governo ou à instauração da competente tomada de contas 

especiais, as quais serão monitoradas pela Controladoria-Geral da União. 

2.1.1. Falta de elaboração de Termo Aditivo de Supressão, no valor de R$ 2.511.479,13, 

correspondente ao montante superestimado no plano de trabalho apresentado pela 

Compromissária SEDURB referente ao Termo de Compromisso n° 0424387-31/2014 

para complementação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Bacia do Rio Poxim (2ª 

Etapa). 
 

Fato 
 

O Estado de Sergipe, representado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano de 

Sergipe – SEDURB, CNPJ 13.128.798/0012-56, por meio do Ofício n° 2.332/2013-DISAN, 

de 12 de dezembro de 2013, assinado pela então Secretária de Estado, CPF ***.763.105-**, 

apresentou à Caixa Econômica Federal o plano de trabalho contendo o seguinte Quadro de 

Composição de Investimento, no valor total de R$ 14.630.182,34, com vistas à 

complementação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Bacia do Rio Poxim: 

- Quadro de Composição de Investimento – Plano de Trabalho. 

Fase 

Recursos da 

União 

 (R$) 

Recursos 

contrapartida 

(R$) 

Duração (meses) 

Obras de Esgotamento 14.047.578,73 0,00 24 

Gerenciamento e Supervisão 292.603,61 0,00 24 

Trabalho Social 147.000,00 0,00 24 

Aquisição de Áreas 143.000,00 0,00 24 

TOTAL 14.630.182,34 0,00 - 

  Fonte: Documentação às fls. 03 a 33 do Volume Principal 1 do Contrato de Repasse n° 0424387-31/2014. 

De acordo com a concepção da obra prevista no Plano de Trabalho, “o sistema de esgotos 

sanitários da bacia do Rio Poxim compreende a área urbana situada na região limítrofe ao 

oeste do Município de Aracaju, inserida nos Municípios de Nossa Senhora do Socorro e São 

Cristóvão, parcialmente atendida por sistemas isolados de esgotamento sanitário. 

As áreas não contempladas pelos sistemas atuais contribuem decisivamente para o 

incremento dos níveis de poluição do Rio Poxim, manancial responsável por 35% do 

abastecimento de água da região metropolitana de Aracaju, pois todos os esgotos produzidos 

nestas áreas são laçados in natura no leito do citado rio. 

Nesta etapa, serão objetos do presente Plano de Trabalho, as intervenções necessárias para 

coleta e afastamento do esgoto doméstico das áreas inseridas nas sub-bacias Poxim 1A, 1B e 

1C, contemplando: Nas Sub-bacia 1A, 1B e 1C serão implantadas cerca de 31,2 km de redes 

coletoras convencionais, com tubulações em PVC nos diâmetros de 150 a 300 mm, execução 

de 03 Estações Elevatórias, destas elevatórias através de emissários com 6.606 m de extensão 
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e nos diâmetros de 150 a 300 mm, os esgotos são destinados a Estação de Tratamento em 

construção na 1ª Etapa. 

Nesta etapa do projeto serão implantadas cerca de 2.313 ligações de ramais prediais, 

beneficiando cerca de 12.000 habitantes de imediato.” 

A União, por intermédio do Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica 

Federal, e o Estado de Sergipe, através da SEDURB como Compromissário e da Companhia 

de Saneamento de Sergipe – DESO como Interveniente Executor, celebraram, em 08 de agosto 

de 2014, o Termo de Compromisso referente ao Contrato de Repasse n° 0424387-31/2014, no 

valor de R$ 14.630.182,34, com recursos do Orçamento Geral da União, com vistas à 

complementação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Bacia do Rio Poxim, 2ª etapa, sub-

bacias 1A, 1B e 1C, composta de 31.186,00 metros de rede coletora, respectivamente, nos 

Bairros Parque dos Faróis, Palestina e Conjunto Jardim, Povoado Pai André e Conjunto Santo 

Inácio, 03 estações elevatórias e emissários, no Município de Nossa Senhora do Socorro/SE.  

De acordo com a Cláusula Décima Sexta – DA VIGÊNCIA – do Termo de Compromisso, o 

prazo de vigência compreende o período de 08 de agosto de 2014 a 30 de agosto de 2016. 

O referido Termo de Compromisso foi assinado pelos seguintes representantes à época: 

CAIXA - CPF ***.980.389-**; SEDURB - CPF ***.828.835-**; e da DESO - CPF 

***.291.736-**. 

Em 27 de janeiro de 2015, por meio do Termo Aditivo ao mencionado Termo de 

Compromisso, o Compromissário, representante do Estado de Sergipe, passou a ser a 

Secretaria de Estado de Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano – SEINFRA, CNPJ n° 

13.128.798/0026-51, representada pelo Secretário, CPF ***.018.125-**.    

Verificou-se, no documento referente à homologação da Concorrência Pública n° 012/2014, 

datada 13 de abril de 2015, que o responsável, CPF ***.828.835-**, pela Compromissária 

SEDURB, à época da celebração do Termo de Compromisso, ocupa o cargo de Diretor 

Presidente da Interveniente Executora DESO. 

 

A seguir, elaborou-se uma tabela contendo os valores e as empresas contratadas pela DESO 

para a complementação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Bacia do Rio Poxim: 

 

-Tabela contendo os valores e empresas contratadas pela DESO. 

 

Modalidade 

de Licitação 
Objeto 

Data de 

homologaçã

o da 

Licitação 

Empresa 

Contratada/CNPJ 

N° do Contrato 

Valor 

Contratado (R$) 

Concorrência 

n° 012/2014 

Obra e 

Serviços 

para 

implantaçã

o do 

13/04/2015 

Heca Comércio e 

Construções Ltda. 

CNPJ 

13.173.885/0001-

72 

10.570.018,49 
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Modalidade 

de Licitação 
Objeto 

Data de 

homologaçã

o da 

Licitação 

Empresa 

Contratada/CNPJ 

N° do Contrato 

Valor 

Contratado (R$) 

sistema de 

esgotos 

sanitários 

da Bacia 

do Rio 

Poxim, 2ª 

Etapa, 

Sub-bacias 

1A, 1B e 

1C.  

Contrato 

n°038/2015 

Pregão n° 

052/2014 – 

Lote 01 

Aquisição 

de Tubos 

PVC e 

PVC 

Defofo 

para 

aplicação 

na obra de 

implantaçã

o do 

sistema de 

esgotos 

sanitários 

da Bacia 

do Rio 

Poxim, 

Sub-bacias 

1A, 1B e 

1C.  

29/01/2015 

Asperbrás tubos e 

Conexões Ltda. 

CNPJ  

02.271.201/0008-

25 

Contrato 

n°018/2015 

725.597,16 

Pregão n° 

052/2014 – 

Lote 02 

Hidroplast 

Indústria e 

Comércio Ltda. 

CNPJ 

69.939.239/0001-

28 

Contrato 

n°019/2015 

538.087,56 

Aquisição de 

Áreas 

Estação 

Elevatória 

– 1A, 1B e 

1C 

- - 138.000,00 

Trabalho 

Social  

Desenvolvi

mento do 

Projeto de 

Trabalho 

Social – 

PTS 

- - (*)147.000,00 

Total Geral 12.118.703,21 
Fonte: Processos Licitatórios Concorrência n° 012/2014, Pregão n° 052/2014 e Parecer às fls. 242 a 243 do 

Volume Social 1 do Contrato de Repasse n° 0424387-31/2014. (*) Trabalho Social ainda não contratado. 

A análise comparativa entre o valor incialmente proposto pela SEDURB (R$ 14.630.182,34), 

aprovado pela CAIXA para execução do objeto do Termo de Compromisso n° 0424387-
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31/2014, e o valor total contratado pela DESO (R$ 12.118.703,21), aponta que houve 

superestimativa, no montante de R$ 2.511.479,13, no plano de trabalho apresentado pela 

SEDURB à Caixa Econômica Federal, com vistas à complementação do sistema de 

esgotamento sanitário da Bacia do Rio Poxim, correspondente à diferença entre os citados 

valores. 

Não obstante a ocorrência da superestimativa de recursos do Orçamento Geral da União, não 

consta dos autos do Contrato de Repasse n° 0424387-31/2014 o devido Termo Aditivo de 

Supressão, no montante de R$ 2.511.479,13, tendo em vista que tais recursos não foram 

utilizados na contratação do objeto em estudo. 

Ressalte-se que o prazo de vigência do Contrato de Repasse n° 0424387-31/2014 encerrará 

em 30 de agosto de 2016. 

A seguir, elaborou-se o Quadro de Composição de Investimento – QCI, conforme Relatório 

de Análise de Empreendimento – RAE, datado de 03 de fevereiro de 2016, às fls. 282 do 

Volume Principal 1 do Contrato de Repasse n° 0424387-31/2014, no qual se verifica que a 

complementação da implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Bacia do Rio Poxim 

encontra-se com percentual de execução de 35,52% em relação ao valor do Termo de 

Compromisso (R$ 14.630.182,34), considerando as Medições n°01 a n°06:   

- Quadro de Composição de Investimento (posição 03 de fevereiro de 2016). 

Item Metas 

Valor 

Licitado/Previsto 

(R$) 

Valor 

Acumulado 

Aprovado 

pela CAIXA 

(R$) 

% 

Execução 

1 

Complemento do Sistema de 

Esgotamento Sanitário da Bacia do 

Poxim 
11.833.703,21 - - 

1.1 Obras – BDI 25% e 10% (HECA) 10.570.018,49 3.795.492,83 35,91% 

1.2 Materias/Equipamentos – BDI 0% 1.263.684,72 - 100% 

1.2.1 
Rede Coletora – materiais 

(ASPERBRÁS) 
725.597,16 725.597,16 - 

1.2.2 
Emissários – materiais 

(HIDROPLAST) 
538.087,56 538.087,56 - 

2 Gerenciamento e Supervisão 273.059,11 - - 

3 Aquisição de Áreas 138.000,00 - 100% 

3.1 
Estação Elevatória – EE – 1ª – 600 

m² 
90.000,00 90.000,00 - 

3.2 
Estação Elevatória – EE – 1B – 210 

m² 
24.000,00 24.000,00 - 

3.3 
Estação Elevatória – EE – 1C – 210 

m² 
24.000,00 24.000,00 - 

4 Trabalho Social 147.000,00 - 0,00% 

 TOTAL 12.391.762,32 5.197.177,55 - 

  Fonte: Relatório de Análise de Empreendimento – RAE, datado de 03 de fevereiro de 2016, às fls. 282 do 

Volume Principal 1 do Contrato de Repasse n° 0424387-31/2014. 
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De acordo com o Relatório de Prestação de Contas Parcial e Autorização de Saque, de 23 de 

março de 2016, assinado pelo Gerente da GIVOV/AJ da CAIXA, às fls. 301 do Volume 

Principal 1 do Contrato de Repasse n° 0424387-31/2014, para a complementação do Sistema 

de Esgotamento Sanitário da Bacia do Rio Poxim, foram liberados R$ 4.798.901,77, 

correspondente a 32,80% do total (R$ 14.630.182,34) do Termo de Compromisso referente 

ao Contrato de Repasse n° 0424387-31/2014, conforme tabela a seguir: 

 

- Tabela - Autorização de Saque: 

Data Repasse (R$) Contrapartida 

(R$) 

Total (R$) 

14/07/2015 1.064.782,50 0,00 1.064.782,50 

30/09/2015 105.632,41 0,00 105.632,41 

14/10/2015 554.708,03 0,00 554.708,03 

18/02/2016 479.810,80 0,00 479.810,80 

26/02/2016 438.970,22 0,00 438.970,22 

21/03/2016 2.154.997,81 0,00 2.154.997,81 

Total 4.798.901,77 0,00 4.798.901,77 
Fonte: Relatório de Prestação de Contas Parcial e Autorização de Saque às fls. 301 do Volume Principal 1 do 

Contrato de Repasse n° 0424387-31/2014. 

 

Quanto à prestação de contas parcial, verificou-se, no Relatório de Acompanhamento de 

Empreendimento – RAE da CAIXA referente à sexta visita técnica, às fls. 282 do Volume 

Principal 1 do Contrato de Repasse n° 0424387-31/2014, que houve glosa de serviços medidos 

pela empresa responsável pela execução do Contrato n° 038/2015 não aceitos pela CAIXA, 

no montante de R$ 397.353,12. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício n° 9.685/2016 – CGU-Regional/SE/CGU-PR, de 06 de abril de 2016, 

foram encaminhados à Gerência Executiva de Governo Aracaju/SE da Caixa Econômica 

Federal – GIGOV/AJ os resultados da fiscalização, no âmbito do gestor federal, para 

apresentar manifestação no prazo de dez dias.  

 

A GIGOV/AJ enviou o Ofício n° 353/2016/GIGOV/AJ, datado de 22 de abril de 2016, 

protocolado na CGU em 26 de abril de 2016, contendo a seguinte manifestação: 

 

“O processo de apresentação e seleção de propostas, junto aos Órgãos Gestores, ocorre sem 

a participação da Caixa Econômica Federal. Quando o Ministério seleciona determinada 

proposta, encaminha para a CAIXA, que comunicação ao Selecionado, no caso o Estado de 

Sergipe, para apresentação do Plano de Trabalho e Declaração de Contrapartida, com vista 

à celebração do Contrato. Neste momento, a CAIXA verificar apenas o enquadramento da 

operação, documentação Institucional e regularidade do CAUC, se for o caso.  

 

A partir da celebração do Contrato, o Tomador deverá apresentar a documentação técnica 

para análise e, em caso, de valor superior, deverá apresentar Declaração de Contrapartida 

complementar e em caso inferior, que é chamado “Saldo Residual”, poderá o valor ficar para 

ser utilizado ao final do Contrato, com o aumento de Metas, desde que obedecido os requisitos 

definidos pelo Gestor. 
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Portanto é natural a diferença entre o valor constante no Plano de Trabalho e o valor licitado. 

O valor do Plano de Trabalho, normalmente, é uma estimativa e, muitas vezes, o Tomador 

não tem o Projeto Executivo naquele momento. 

 

Quando ao prazo de vigência, ele poderá ser prorrogado, em caso do não cumprimento do 

cronograma previsto, desde que devidamente justificado.” 

 

Pelo Ofício nº 9.652/2016 – CGU-Regional/SE/CGU-PR, de 06 de abril de 2016, foram 

encaminhados à Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO os resultados da fiscalização, 

para apresentar manifestação no prazo de dez dias. 

 

Em resposta, a DESO por intermédio do Ofício n° 03-1904/2016 - PR, de 19 de abril de 2016, 

apresentou a seguinte manifestação: 

“Emérito Controlador, o primeiro tópico do Informe em comento sugere ter havido 

superestimativa na composição do Plano de Trabalho apesentado pela SEDURB, com 

vistas à complementação do sistema de esgotamento sanitário da Bacia do Rio Poxim. 

 

Tal premissa, consoante declinado no Informativo, fora pautada no fato do valor global 

constante no Plano de Trabalho elaborado pela SEDURB ter sido maior do que o custo real 

dos Contratos celebrados para a realização das obras correlatas. 

 

Entretanto, permissa máxima vênia, o que vossa senhoria reputa de inconforme, em verdade 

exterioriza a retidão e a primazia na aplicação dos recursos públicos que foram destinados 

para as obras de complementação do sistema de esgotamento sanitário da Bacia do Rio 

Poxim, uma vez que, como inclusive se extrai da literalidade das Tabelas e Planilhas contidas 

no Informativo, os objetos precípuos de cada contrato vem sendo devidamente realizados e 

de uma forma menos onerosa para a Administração Pública, evidenciando a eficiência dos 

serviços realizados. 

 

Demais disso, importante salientar que, no modus operandi estabelecido para o Contrato de 

Repasse n." 0424387-31/2014, a continuidade da execução financeira do contrato e, por 

conseguinte, a liberação de todo e qualquer valor em prol desta Companhia está 

condicionada à comprovação da realização dos respectivos serviços através das competentes 

medições, advindo a máxima de que, diferentemente do que se fez constar no Informativo, não 

há o que se falar a título de superestimativa ou sobre ausência de aplicação dos recursos que 

foram destinados à complementação do sistema de esgotamento sanitário da Bacia do Rio 

Poxim. 

 

Como agora resta devidamente esclarecido, o que houve fora a contratação por esta 

Companhia - em virtude das particularidades e do resultado dos correlatos procedimentos 

licitatórios - do objeto do Contrato de Repasse por um valor aquém daquele inicialmente 

orçado pela SEDURB em seu Plano de Trabalho, tornando patente a louvável economicidade 

empregada por esta interveniente executora do Contrato de Repasse em comento, mormente 

no atual cenário econômico nacional”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
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Não procede a manifestação apresentada pela CAIXA, tendo em vista que a apresentação de 

plano de trabalho por parte do Tomador e sua aprovação pela CAIXA, sem orçamentos prévios 

que estimem os valores de referência mais próximos da realidade, contribuíram para a 

celebração do Termo de Compromisso do Contrato de Repasse n° 0424387-31/2014 contendo 

superestimativa no montante de R$ 2.511.479,13, devendo ser objeto de Termo Aditivo de 

Supressão.  

 

Quanto à manifestação apresentada pela DESO, na qual consta a informação que o valor 

aquém do estimado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano de Sergipe – 

SEDURB decorreu dos resultados dos procedimentos licitatórios, não procede, tendo em vista 

que a superestimativa, no montante de R$ 2.511.479,13, surgiu da apresentação do plano de 

trabalho, em 12 de dezembro de 2013 pela SEDURB, sem os respectivos orçamentos prévios, 

e da aprovação da CAIXA sem questionamentos acerca dos valores superestimados.  

 

Verifica-se que apesar do reconhecimento do valor superestimado apresentado pela SEDURB, 

a CAIXA e a DESO não adotaram medidas no sentido de elaborar Termo Aditivo de 

Supressão do Contrato de Repasse n° 0424387-31/2014, no montante de R$ 2.511.479,13, 

que não foi utilizado na contratação da complementação do Sistema de Esgotamento Sanitário 

da Bacia do Rio Poxim-2ª etapa. Somente com a elaboração do Termo Aditivo de Supressão, 

esse crédito orçamentário torna-se disponível para ser aplicado em ações do Programa 

Saneamento Básico, beneficiando outras comunidades carentes no Estado de Sergipe. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

 

2.1.2. Sobrepreço, no montante de R$ 432.313,76, por percentual excessivo de serviços 

de Administração Local, inclusive Encargos Sociais Complementares, na obra de 

complementação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Bacia do Rio Poxim. 
 

Fato 
 

Da análise de preços da proposta apresentada pela Heca Comércio e Construções Ltda., CNPJ 

13.173.885/0001-72, verificou-se, nos documentos às fls. 1218 a 1220 e 1258 a 1260 do 

Volume de Engenharia n° 05 do Contrato de Repasse n° 0424387-31/2014, que a CAIXA 

reduziu o valor do Contrato n° 038/2015 de R$ 10.603.118,38 para R$ 10.570.018,49, 

conforme 1º Termo Aditivo de Rerratificação, datado de 22 de junho de 2015, retificando os 

itens que apresentaram custos unitários acima dos Sistemas Paradigma (SINAPI, SICRO ou 

ORSE). 

 

No entanto, constatou-se que a proposta contratada permanece com sobrepreço, no valor de 

R$ 432.313,76, por percentual excessivo (11,73%) nos serviços de Administração Local, 

inclusive Encargos Sociais Complementares, em relação ao percentual médio (7,64%) 

estabelecido pelo Tribunal de Contas da União – TCU por meio do Acórdão n° 2622-

2013/Plenário, para obra de coleta de esgotos, conforme tabela a seguir: 

 

-Tabela contendo o cálculo do sobrepreço por percentual excessivo. 

Item Descrição 

Valor 

Contratado 

(R$) 

% do Total 

Contratado 

% Médio 

(Acórdão 

TCU 

Sobrepreço 

% 

(R$) 
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2622-

2013) 

02 e 

03 

Administração 

Local, inclusive 

Encargos Sociais 

Complementare

s 

560.596,32 

+678.933,90= 

1.239.530,22 

 

11,73% 7,64% 
4,09% = 

432.313,76 

Fonte: 1º Termo de Rerratificação do Contrato de Execução n° 038/2015. 

 

De acordo com o Boletim de Medição n° 08, referente ao acumulado em 29 de fevereiro de 

2016, foram medidos os seguintes valores: Administração Local - R$ 405.395,98; e Encargos 

Sociais Complementares - R$ 430.528,94, totalizando o montante de R$ 835.924,92, restando 

um saldo de R$ 403.605,30 que deve ser suprimido do Contrato de Execução n° 038/2015.  

 

Portanto, torna-se necessária a elaboração de Termo Aditivo de Supressão, no valor total de 

R$ 432.313,76, no Contrato de Execução n° 038/2015, para balizar o mencionado item 

contratado no percentual médio (7,64%) estabelecido no Acórdão TCU n° 2622-

2013/Plenário. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício n° 9.685/2016 – CGU-Regional/SE/CGU-PR, de 06 de abril de 2016, 

foram encaminhados à Gerência Executiva de Governo Aracaju/SE da Caixa Econômica 

Federal – GIGOV/AJ os resultados da fiscalização, no âmbito do gestor federal, para 

apresentar manifestação no prazo de dez dias.  

 

A GIGOV/AJ enviou o Ofício n° 353/2016/GIGOV/AJ, datado de 22 de abril de 2016, 

protocolado na CGU em 26 de abril de 2016, contendo a seguinte manifestação: 

 

“O item Encargos Sociais Complementares, no montante contratado de R$ 678.933,90, está 

vinculado ao quantitativo da mão-de-obra prevista no orçamento de referência elaborado 

pelo Tomador e, conforme memória de cálculo constante na folha 281 do Volume de 

Engenharia, o seu valor é calculado com base no número de HomensxHora necessários para 

execução do objeto, portando não existe vinculação deste item com a Administração Local. 

 

O percentual da Administração Local, no montante de R$ 560.596,32, é limitado, conforme 

Manual de Instruções para Contratação e Execução dos Programas e Ações do Ministério 

das Cidades, a um percentual de 5% em relação ao Valor do Investimento, não 

caracterizando desta forma sobrepreço. 

 

Quanto ao desbloqueio dos serviços executados referente à Administração Local e aos 

Encargos Sociais Complementares, a CAIXA limita os seus valores ao resultado da 

multiplicação do valor total desse item pela relação entre o valor executado dos serviços da 

obra realizados no período e o valor global dos serviços da obra contratada.” 

 

Pelo Ofício nº 9.652/2016 – CGU-Regional/SE/CGU-PR, de 06 de abril de 2016, foram 

encaminhados à Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO os resultados da fiscalização, 

para apresentar manifestação no prazo de dez dias. 
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Em resposta, a DESO por intermédio do Ofício n° 03-1904/2016 - PR, de 19 de abril de 2016, 

apresentou a seguinte manifestação: 

 

Engenheiro Fiscal da Obra - C.I N° 029-GESTÃO PAC 2, de 15 de abril de 2016: 

 

“a. Os percentuais de administração (4,92%) e encargos complementares (5,96%) seguem os 

limites precedidos no acordão no 3° Quartil (10,89%) referente ao preço REFERENCIA 

máximo permitido pela contratante (DESO) e aprovado pela CEF.  

 

Essa Regional aponta um valor médio mas o próprio Acórdão indica a possibilidade de um 

valor maior desde que justificado. Essa justificativa está apresentada na própria análise feita 

pela DESO quando da Licitação; 

 

Reforçamos que a Contratada: 

1. Não apresentou nenhum preço acima das REFERENCIAS apresentadas pela DESO e 

aprovadas pela CEF; 

 

2. Trata-se de contratação por preço unitário e fora permitido no edital a redução de preços 

dos diversos itens a critério dos participantes; 

 

a. Explicação quanto á composição dos Itens encargos complementares e administração 

local: 

Quanto aos encargos complementares, tratam-se de itens apropriados diretamente na 

planilha em função da curva ABC de insumos de Mão de Obra, com custos unitários inferiores 

aos auferidos na própria obra e praticados no mercado, portanto não há porque se falar de 

sobrepreço nos valores totais propostos; 

 

No item administração local é observar a planilha contratual onde estão indicados todos os 

nossos colaboradores exclusive aqueles terceirizados importantes para a correta execução 

do Contrato. 

 

Para se ter uma idéia de como este item está subdimensionado, portanto com subpreço, basta 

observar que aqui está previsto apenas 01 (um) engenheiro para realizar todas as atividades 

necessárias da obra (gerenciamento do contrato, executar a produção dos serviços, elaborar 

e acompanhar o seu planejamento, observar a qualidade etc.) e não consta nenhum técnico 

de segurança (o que contraria a NR-18). 

 

A própria empreiteira tem efetivo de pessoal indireto bastante superior ao dimensionado em 

planilha contratual como pode ser constatado nos RDO's e GFIP’s (anexo B) e absolutamente 

necessário para atender aos requisitos técnicos exigidos pela obra.” 

 

Coordenação de Orçamentos - CI COOR n° 002/16, de 08 de abril de 2016: 

 

“No relatório da CGU apresentado, o único item que diz respeito a esta Coordenação de 

Orçamentos (COOR) é o de número 3, página 8, que questiona um aludido sobrepreço de R$ 

432.313,76 por percentual excessivo de Administração Local, inclusive Encargos Sociais 

Complementares. 

 

Segundo a CGU, "Da análise de preços da proposta apresentada pela Heca Comércio 
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e Construções Ltda, constatou-se que a proposta contratada permanece com sobrepreço, 

por percentual excessivo (11,73%) em relação ao percentual médio (7,64%) estabelecido 

pelo Tribunal de Contas da União...." 

 

O percentual médio de 7,64% estabelecido pelo TCU limita as despesas com Administração 

Local da Obra inclusive Encargos Sociais Complementares do pessoal alocado a essa 

Administração. 

 

Na realidade, o valor total das despesas de Administração Local apresentado pela licitante 

vencedora, RS 561.027,24, já contempla os Encargos Sociais Complementares 

do pessoal alocado, e representa um percentual de 5,29%sobre o valor total da obra. 

 

O item da planilha referente a Encargos Sociais Complementares, com valor total de RS 

685.143,30, que a CGU, supomos, interpretou como sendo referente ao pessoal da 

Administração Local da Obra, refere-se, na realidade, aos Encargos Complementares 

que contemplam o pessoal de campo, cerca de 261.000 homens x hora, ou 1.185 operários ao 

longo do tempo de execução da obra. Nada tem a ver com o pessoal da 

Administração Local.”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

As manifestações apresentadas pela GIGOV/AJ da CAIXA e pela Companhia de Saneamento 

de Sergipe – DESO, tentando separar os Encargos Sociais Complementares das despesas 

integrantes da Administração Local da obra, não procedem tendo em vista que o Acórdão do 

Tribunal de Contas da União n° 2622/2013-Plenário estabelece os seguintes itens que 

contemplam as despesas da Administração Local de obra: 

 

“213. Para fins de definição, serão aqui utilizados os mesmos conceitos já postulados 

no relatório que originou o Acórdão 2.369/2011-TCU-Plenário quanto aos custos da 

administração local, instalação de canteiro e mobilização e desmobilização, conforme 

excertos extraídos daquele decisum: 

 

a) o item Administração local contemplará, dentre outros, as despesas para atender as 

necessidades da obra com pessoal técnico, administrativo e de apoio, compreendendo o 

supervisor, o engenheiro responsável pela obra, engenheiros setoriais, o mestre de obra, 

encarregados, técnico de produção, apontador, almoxarife, motorista, porteiro, equipe de 

escritório, vigias e serventes de canteiro, mecânicos de manutenção, a equipe de topografia, 

a equipe de medicina e segurança do trabalho, etc., bem como os equipamentos de proteção 

individual e coletiva de toda a obra, as ferramentas manuais, a alimentação e o transporte 

de todos os funcionários e o controle tecnológico de qualidade dos materiais e da obra; 

[...]” Original sem grifo 

 

À luz do Acórdão do TCU n° 2622/2013-Plenário, os Encargos Sociais Complementares, 

constantes do item 03 da planilha de Medição n° 08 referente ao Contrato n° 038/2015, são 

subitens do item 02 – Administração Local da Obra. 

 

A seguir, elaborou-se uma tabela contendo os itens de Encargos Sociais Complementares que, 

de acordo com o Acórdão do TCU n° 2.369/2011-Plenário, deveriam ser qualificados como 

Administração Local da obra: 
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- Tabela de Encargos Sociais Complementares. 

Item Descrição  
Valor 

Contratado (R$) 

03.01.001 Seguro de vida  8.460,90 

03.01.002 Alimentação 148.125,00 

03.01.003 
Fornecimento de vales transporte a pessoal direto da 

obra 
174.195,00 

03.01.004 
Kit básico de EPI (Equipamento de Proteção 

individual) 
66.715,50 

03.01.005 Cesta Básica SINTEPAV 281.437,50 

TOTAL  678.933,90 
Fonte: Boletim de Medição n° 08. 

 

Quanto à alegação da DESO de considerar, como paradigma, o percentual máximo (10,89%) 

extraído do 3° quartil das faixas referenciais de valores da Administração Local do Acórdão 

do TCU n° 2622/2013-Plenário, também não procede, uma vez que o Compromissário atual 

Secretaria de Estado de Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano – SEINFRA, por meio 

do Ofício n° 861/2015, de 24 de julho de 2015, em resposta ao Ofício do TCU n° 0453/2015-

TCU/SEINFRA Urbana – Processo TC N° 011.109/2015-7 – Relatório de Fiscalização n° 

174/2015 – Oitiva Prévia, acatou o achado de fiscalização do TCU que apontou sobrepreço, 

no valor de R$ 2.379.719,37, decorrente de quantitativo inadequado de Administração 

Local da Obra, no orçamento total de referência para licitação das obras de construção do 

Hospital do Câncer em Aracaju/SE.   

 

Naquela oportunidade, a SEINFRA assim se manifestou:  

 

ii) do achado 3.2. - sobrepreço decorrente de quantitativo inadequado - 

Administração Local da Obra. 

“No tocante ao item serviço de administração local, o Edital em revisão e seus 

pertinentes anexos adotarão o percentual de 6,23%, a tal título, respeitando, 

assim, o valor médio paradigma por tipo de obra (construção de edifícios) do 

Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário. Corrigir-se-á, com isso, a apontada 

inconformidade.” Original sem grifo 

    

Ante o exposto e considerando que a situação é análoga à encontrada pelo TCU que apontou 

sobrepreço por quantitativo inadequado de Administração Local, no orçamento referência 

para as obras do Hospital do Câncer, acatado pelo mesmo Órgão do Estado de Sergipe - 

SEINFRA (Compromissária do Termo de Compromisso referente ao Contrato de Repasse n° 

0424387-31/2014), verifica-se que os itens de Encargos Sociais Complementares, no valor de 

R$ 678.933,90, somados aos itens de Administração Local da Obra, no valor de R$ 

560.596,32, totalizam o montante de R$ 1.239.530,22, correspondente ao percentual de 

11,73% do total contratado, contrariando o percentual médio de 7,64% estabelecido no 

Acórdão do Tribunal de Contas da União n° 2622/2013-Plenário, para obra de coleta de 
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esgotos, o que gerou sobrepreço por percentual excessivo, no valor total de R$ 432.313,76, 

sendo necessária a elaboração de Termo Aditivo de Supressão no Contrato de Execução n° 

038/2015 nesse montante, para balizar os itens contratados no percentual médio estabelecido 

pelo TCU. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

 

2.1.3. Falta de comprovação da execução de serviços de escavação manual de vala, de 

escoramento metálico em área cravada, de esgotamento com bomba submersível e de 

tapume para proteção de valas em sondagens de interferência, medidos e atestados no 

montante de R$ 398.933,48. 
 

Fato 
 

O resultado da análise da oitava medição acumulada, datada de 29 de fevereiro 2016, e da 

inspeção física realizada pela equipe da CGU, em 30 de março de 2016, na obra da rede 

coletora de esgotos nas sub-bacias 1A, 1B e 1C, 2ª etapa da Bacia do Rio Poxim, apontou que 

o Engenheiro Fiscal da obra, CPF ***.605.865-**, atestou serviços de escavação manual de 

vala em material de 1ª categoria, nas profundidades de 1,5 a 3,0m e de 3,0 a 4,5m, de 

escoramento de valas com pranchões metálicos - área cravada, de esgotamento com bomba 

submersível e de tapume em compensado resinado 10mm para proteção de valas em 

sondagens de interferência, no montante de R$ 398.933,48, medidos pela empresa responsável 

pela execução do Contrato n° 038/2015, cuja execução não foi efetivamente comprovada, 

conforme tabela abaixo: 

 

- Tabela: - Serviços não comprovados na execução do Contrato n° 038/2015.  

Item Descrição 
Und

. 

Qtde. 

Contratada 

Qtde. 

Atestada 

pela 

DESO 

Total 

Contrato 

(R$) 

Total 

Atestado 

pela 

DESO 

(R$) 

04.03.00

3 

Sondagens de 

interferência - 

Tapume para 

proteção de 

valas em 

compensado 

resinado 10 

mm, inclusive 

pintura (1 uso)   

m 1.669,00 1.231,00 26.003,02 19.178,98 

04.04.00

3 

Escavação 

manual de vala 

em material de 

1ª categoria de 

1,5 até 3,0m 

m³ 4.024,00 4.024,00 
144.984,7

2 

144.984,7

2 

04.04.00

4 

Escavação 

manual de vala 

em material de 

m³ 551,00 302,16 26.773,09 14.681,95 
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Item Descrição 
Und

. 

Qtde. 

Contratada 

Qtde. 

Atestada 

pela 

DESO 

Total 

Contrato 

(R$) 

Total 

Atestado 

pela 

DESO 

(R$) 

1ª categoria de 

3,0 até 4,5m 

04.05.00

2 

Escoramento 

de valas com 

pranchões 

metálicos - 

área cravada 

m² 14.398,00 7.881,44 
401.416,2

4 

219.734,5

5 

04.06.00

1 

Esgotamento 

com bomba 

submersível 

h 2.000,00 96,00 7.360,00 353,28 

Total  
606.537,0

7 

398.933,4

8 
Fonte: Oitava medição acumulada, datada de 29 de fevereiro 2016 e inspeção física realizada pela CGU. 

 

Durante inspeção física, não foram verificados serviços de escavação manual de vala na 

profundidade de 1,5 a 3,0m e de 3,0 a 4,5m. Constatou-se que a escavação de valas está sendo 

realizada de forma mecânica por meio de retroescavadeiras, com regularização manual de 

fundo de vala para o assentamento da tubulação da rede coletora, conforme registro 

fotográfico a seguir: 

 

  
Foto – Rua Juscelino Emílio Carvalho – Bairro 

Palestina 

Tubulação d=400mm, h=3,20m 

 Coordenadas UTM (24 L) E0702406, N8794185 

Aracaju/SE, 30 de março de 2016 

Foto – Rua G – Bairro Palestina 

Tubulação d=150mm, h=1,20m 

Coordenadas UTM (24 L) E0702514, N8794613 

Aracaju/SE, 30 de março de 2016 

 

 

Em relação ao escoramento metálico de valas, constatou-se que estão sendo realizados de 

forma descontínua, com pranchas metálicas - área não cravada, com uso de barrotes e/ou 

gaiolas metálicas, conforme registro fotográfico a seguir: 
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Foto – Rua H – Bairro Palestina 

Coordenadas UTM (24 L) E0702436, N8794431 

Aracaju/SE, 30 de março de 2016 

Foto – Rua Juscelino Emílio Carvalho – Bairro 

Palestina Coordenadas UTM (24 L) E0702406, 

N8794185 

Aracaju/SE, 30 de março de 2016 

  

Ressalta-se que não foi constatada a existência dos seguintes subitens constantes na 

composição analítica do custo unitário referente ao item 04.05.002 (Escoramento de valas 

com pranchões metálicos - área cravada): 

 

EQUIPAMENTO: 

- Aluguel de máquina solda - 300âmp/220/380V trifásica : capacidade – Pequena; 

- Grupo gerador (stemac-automático 115/103 kva ou equivalente) - quadro comando 

automático; 

- Caminhão guindauto 8,5 t (m.benz - 1 1620/51- 1840 hp); 

- Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco - tex 11 ou equivalente); 

- Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente). 

 

MATERIAL: 

- Eletrodo AWS E-7018 (OK 48.04; WI-718) d=4mm (solda elétrica). 

 

MAO-DE-OBRA: 

- Soldador; 

- Marteleteiro. 

 

Verificou-se, ainda, que as sondagens de interferência de rede de água estão sendo feitas sem 

a utilização de tapumes para proteção de valas em compensado resinado 10 mm, conforme 

registro fotográfico a seguir: 
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Foto – Rua “E” – Conjunto Santo Inácio – Rede de água existente - camada rasa subjacente 

Coordenadas UTM (24 L) E0701287, N8792999 

Aracaju/SE, 30 de março de 2016 

 

Quanto aos serviços medidos de esgotamento por bomba submersa, não foi constatada a 

existência dos seguintes subitens constantes na composição analítica do custo unitário 

referente ao item 04.06.001:  

 

EQUIPAMENTO: 

- Bomba submersivel p/ drenagem/esgotamento, elétrica trifásica acima 2 até 5cv descarga 3", 

hm - 24m, q=60m3/h = 10001/min. ou equivalente. 

 

MAO-DE-OBRA: 

- Eletricista. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício n° 9.685/2016 – CGU-Regional/SE/CGU-PR, de 06 de abril de 2016, 

foram encaminhados à Gerência Executiva de Governo Aracaju/SE da Caixa Econômica 

Federal – GIGOV/AJ os resultados da fiscalização, no âmbito do gestor federal, para 

apresentar manifestação no prazo de dez dias.  

 

A GIGOV/AJ enviou o Ofício n° 353/2016/GIGOV/AJ, datado de 22 de abril de 2016, 

protocolado na CGU em 26 de abril de 2016, contendo a seguinte manifestação: 

 

“A responsabilidade pelo ateste, medição e fiscalização dos serviços cabe exclusivamente ao 

fiscal da obra conforme item do Manual Normativo:” 

 

“3.5 - ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA 

... 

3.5.5.1 A execução dos serviços e a aplicação dos materiais das obras do empreendimento 

são de responsabilidade do profissional indicado pela empresa vencedora da licitação, 

conforme ART específica. 

3.5.5.2 O ateste, a medição, a fiscalização e a aceitação destes serviços são de 

responsabilidade do profissional indicado pelo agente promotor/tomador como Fiscal da 

Obra, conforme ART específica.” 
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“Assim sendo e sobretudo por não sermos fiscal de obras, não cabe à CAIXA verificar os 

serviços durante a sua execução e sim uma constatação visual (vide item do Manual 

Normativo abaixo) após o encaminhamento pelo Tomador do Boletim de Medição atestado 

pelo fiscal da obra.” 

 

“3.5.9 - INSPEÇÃO TÉCNICA 

... 

3.5.9.3 A Inspeção Técnica é amparada exclusivamente em constatação visual, sem 

qualquer apoio de instrumentos, testes e/ou ensaios e a precisão esperada das informações 

é compatível com essa metodologia.” 

 

Pelo Ofício nº 9.652/2016 – CGU-Regional/SE/CGU-PR, de 06 de abril de 2016, foram 

encaminhados à Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO os resultados da fiscalização, 

para apresentar manifestação no prazo de dez dias. 

 

Em resposta, a DESO por intermédio do Ofício n° 03-1904/2016 - PR, de 19 de abril de 2016, 

apresentou a seguinte manifestação: 

 

- Engenheiro Fiscal da Obra - C.I N° 029-GESTÃO PAC 2, de 15 de abril de 2016: 

 

“Resposta: a. Sinalização e tapume para proteção de valas em sondagens 

 

 Todas as sondagens realizadas na obra foram realizadas conforme padrões adotados pela 

DESO em seus empreendimentos, todos os locais são protegidos com tela tapume e placas de 

sinalização o que garante a segurança do trabalhador, dos veículos e dos transeuntes, além 

da mobilidade para serviços de curta duração de maneira que o tráfego seja imediatamente 

liberado. Assim, evitamos causar maiores transtornos à comunidade.  

 

a. Escavação Manual de Vala  

 

No procedimento de execução dos serviços de rede está estabelecida a escavação mecânica 

até uma profundidade entre 1,0m a 1,5m; a partir da profundidade de 1,25m deverá ser 

instalado escoramento e a escavação passa a ser manual com apoio de equipamentos, 

inclusive de retroescavadeira. 

 

Nas equipes de trabalho para implantação das redes coletoras temos em torno de 07 (sete) 

operários e uma retroescavadeira que realiza diversos serviços de apoio, além da escavação 

de vala até 1,50m, tais como: suprimento de materiais, carga e descarga do bota-fora, 

reaterro das valas, limpeza de ruas, içamento de materiais diversos, manilhas, baldes etc. 

 

Nos caso registrado pela fiscalização do CGU na Rua Juscelino Emílio, pode ter ocorrido em 

algum momento escavação mecânica em profundidade maior que 1,50 m porque, neste caso, 

a máquina estava auxiliando a escavação por conta de uma interferência de drenagem mas 

a escavação da vala foi predominantemente manual. No 

outro caso, da rua G no Bairro Palestina, a profundidade da vala é de 1,20, portanto foi 

totalmente escavada com retroescavadeira. 

 

b. Escoramento metálico em área cravada e não cravada  
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O escoramento das valas é executado com pranchas metálicas de forma continua. São de dois 

tipos: com área cravada e área não cravada. O primeiro para profundidade até 2,50m e o 

segundo para profundidade superior a 2,50m. 

 

Para efetuar esse serviço de cravação a empreiteira utiliza-se de uma retroescavadeira para 

a realização deste serviço, com um equipamento (implemento) de cravação de pranchas 

acoplado ao seu braço (ESTAPAC), conforme evidenciado abaixo. 

 

Quando o escoramento sofre alguma descontinuidade geralmente é em função de alguma 

interferência (seja uma rede de drenagem, rede de água, telefone, etc.).  

Temos encontrado, neste empreendimento, diversos problemas deste tipo.  

 

Nos casos visitados especificamente, o trecho da Rua H fora totalmente escorado de forma 

continua, no entanto, quando da visita da fiscalização o trecho estava em fase de 

complementação do aterro da vala e seu escoramento já estava removido.  

Na Rua Juscelino Emílio como dito acima, trata-se de um trecho com interferência de 

drenagem, portanto neste pontos de interferência não colocamos as pranchas para garantia 

da continuidade do sistema de drenagem da rua durante a execução dos serviços da rede de 

esgotamento sanitário”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Não procede a manifestação apresentada pela Gerência Executiva de Governo Aracaju/SE da 

Caixa Econômica Federal – GIGOV/AJ, tendo em vista que a CAIXA, na qualidade de 

representante do Gestor Ministério das Cidades, é responsável pelo acompanhamento da 

execução da obra de complementação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Bacia do 

Poxim, 2ª etapa.  

 

Considerando que se trata de serviços de constatação visual, a CAIXA, agindo como 

prestadora de serviços públicos, deve observar e registrar, nos Relatórios de 

Acompanhamento do Empreendimento – RAE(s), a glosa, no montante de R$ 398.933,48, na 

oitava medição acumulada, datada de 29 de fevereiro 2016, dos serviços de escavação manual 

de vala em material de 1ª categoria, nas profundidades de 1,5 a 3,0m e de 3,0 a 4,5m, de 

escoramento de valas com pranchões metálicos - área cravada, de esgotamento com bomba 

submersível e de tapume em compensado resinado 10mm para proteção de valas em 

sondagens de interferência, não efetivamente comprovados pela empresa responsável pela 

execução do Contrato n° 038/2015. 

 

Ressalta-se que os Relatórios de Acompanhamento de Empreendimentos – RAE(s) são 

elaborados por Engenheiros da CAIXA, após realização de visitas técnicas das obras e 

serviços, com vistas a avaliar se as medições, encaminhadas periodicamente pelo agente 

compromissário/promotor/tomador, são fidedignas e refletem a realidade dos fatos. Após a 

realização das visitas técnicas, os Engenheiros da CAIXA devem registrar os serviços que 

foram efetivamente executados, além de relatar as glosas efetuadas dos serviços medidos, mas 

que não foram constatados “in loco”. Os saldos de cada medição, entre os serviços aprovados 

e glosados pela CAIXA, também devem constar nos RAE(s), e servem de base para 

autorização dos pagamentos dos serviços que foram efetivamente executados.  
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De acordo com o item 3.1, alíneas “a” e “b”, da CLÁUSULA TERCEIRA – DAS 

OBRIGAÇÕES – do Termo de Compromisso referente ao Contrato de Repasse n° 0424387-

31/2014, compete ao COMPROMITENTE CAIXA: 

 

“a) manter o acompanhamento da execução do empreendimento, bem como atestar a 

aquisição dos bens pelo COMPROMISSÁRIO, constantes do objeto previsto no Plano de 

Trabalho integrante do Termo de Compromisso;” 

 

“b) transferir ao COMPROMISSÁRIO os recursos financeiros, na forma do cronograma de 

execução financeira aprovado, observando o disposto na Cláusula Sexta deste Anexo e a 

disponibilidade financeira do Gestor do Programa;” 

 

Quanto à manifestação apresentada pela DESO, também não procede, tendo em vista que, em 

relação aos serviços de escavação manual de vala em material de 1ª categoria, nas 

profundidades de 1,5 a 3,0m e de 3,0 a 4,5m, o Engenheiro Fiscal da obra, CPF ***.605.865-

**, não apresentou documentos comprobatórios da execução desses serviços. Ademais, 

corroborou o achado de fiscalização ao informar que, na Rua Juscelino Emílio Carvalho, 

Bairro Palestina, os serviços nas profundidades mencionadas foram escavados de forma 

mecânica. 

 

Quanto aos serviços de escoramento de valas com pranchões metálicos - área cravada, o 

Engenheiro Fiscal da obra informou que foram realizados com utilização de uma 

retroescavadeira com um equipamento (implemento) de cravação de pranchas acoplado ao 

seu braço (ESTAPAC). No entanto, não apresentou as respectivas memórias de cálculo e os 

locais onde, supostamente, esses serviços foram realizados.    

 

Ademais, caso fosse comprovada a execução de cravação de pranchões metálicos pelo método 

ESTAPAC, essa forma de cravação de estacas não deveria ser permitida pela fiscalização da 

obra, uma vez que não houve aprovação prévia autor do projeto nem do fiscal da obra, além 

de estar em desacordo com o projeto que especificou, na composição analítica do custo 

unitário referente ao item 04.05.002 (Escoramento de valas com pranchões metálicos - área 

cravada), a utilização dos seguintes equipamentos: Aluguel de máquina solda - 

300âmp/220/380V trifásica : capacidade – Pequena; Grupo gerador (stemac-automático 

115/103 kva ou equivalente) - quadro comando automático; Caminhão guindauto 8,5 t 

(m.benz - 1 1620/51- 1840 hp); Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco - tex 11 ou 

equivalente); e Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente). 

 

Em relação aos serviços de esgotamento com bomba submersível, a DESO não comprovou a 

utilização da Bomba submersivel p/drenagem/esgotamento, elétrica trifásica acima 2 até 5cv 

descarga 3", hm - 24m, q=60m3/h = 10001/min. ou equivalente prevista no projeto aprovado, 

na composição analítica desse item, e não apresentou a memória de cálculo contendo a 

quantidade de horas medidas de utilização desse serviço, bem como os respectivos locais 

georreferenciados. 

 

Já em referência aos serviços de tapume em compensado resinado 10mm para proteção de 

valas em sondagens de interferência, a DESO não comprovou a utilização do tapume nesses 

serviços, conforme resultado da inspeção física realizada pela CGU na  Rua “E” – Conjunto 

Santo Inácio. 

  
##/AnaliseControleInterno## 
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2.1.4. Previsão indevida de serviços de esgotamento por meio de bomba submersível e 

de ponteiras filtrantes a vácuo, no montante de R$ 285.777,72.  
 

Fato 
 

Verificou-se, na planilha orçamentária, assinada pelo Engenheiro, CPF ***.211.095-**, 

referente ao projeto de complementação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Bacia do 

Rio Poxim, 2ª etapa, sub-bacias 1A, 1B e 1C, elaborado pela Empresa Enpro – Engenharia de 

Projetos e Obras Ltda., ART de Projeto n° 00026042617150013623 e ART de Orçamento n° 

00026042617150013823, ambas em nome do Engenheiro CPF ***.400.055-**, que houve 

previsão de serviços de esgotamento por meio de bomba submersível (item 04.06.001), no 

valor de R$ 7.360,00, e de rebaixamento com ponteiras filtrantes a vácuo (item 04.06.002), 

no valor de R$ 278.417,72, totalizando o montante de R$ 285.777,72. 

 

No entanto, nos Relatórios de Sondagens para escavação, acostados aos autos do Contrato de 

Repasse n° 0424387-31/2014, consta a informação de que o nível de lençol freático não foi 

localizado nas sub-bacias 1A, 1B e 1C da rede coletora de esgoto. 

 

Apesar do nível de lençol freático não ter sido encontrado, não se constatou Termo Aditivo 

de Supressão dos mencionados itens, no Contrato de Execução n° 038/2015. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício n° 9.685/2016 – CGU-Regional/SE/CGU-PR, de 06 de abril de 2016, 

foram encaminhados à Gerência Executiva de Governo Aracaju/SE da Caixa Econômica 

Federal – GIGOV/AJ os resultados da fiscalização, no âmbito do gestor federal, para 

apresentar manifestação no prazo de dez dias.  

 

A GIGOV/AJ enviou o Ofício n° 353/2016/GIGOV/AJ, datado de 22 de abril de 2016, 

protocolado na CGU em 26 de abril de 2016, contendo a seguinte manifestação: 

 

“Concordamos em parte com a citação haja vista a utilização do termo previsão. Realmente 

está previsto o que não significa que será atestado e liberado os serviços apontados, caso não 

haja necessidade da sua execução no decorrer da obra, não sendo ainda o momento para se 

fazer um Termo de Supressão pois a obra ainda encontra-se em curso. Informamos que até o 

momento, não foi medido e nem liberado nenhum recurso referente a execução dos serviços 

citados.” 

 

Pelo Ofício nº 9.652/2016 – CGU-Regional/SE/CGU-PR, de 06 de abril de 2016, foram 

encaminhados à Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO os resultados da fiscalização, 

para apresentar manifestação no prazo de dez dias. 

 

Em resposta, a DESO por intermédio do Ofício n° 03-1904/2016 - PR, de 19 de abril de 2016, 

apresentou a seguinte manifestação: 

 

- Engenheiro Fiscal da Obra - C.I N° 029-GESTÃO PAC 2, de 15 de abril de 2016: 
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“Resposta: Esgotamento com bomba submersível. 

 

 A opção do esgotamento se dá devido á necessidade de remover a água do fundo da vala 

gerada pelas chuvas, por rompimentos de rede de água, de drenagem, de sarjetas 

provenientes de esgotos das residências, entre outros. Como mostram as fotos abaixo.”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A manifestação da CAIXA corrobora o achado de fiscalização, em relação à previsão indevida 

de serviços de esgotamento por meio de bomba submersível e de rebaixamento de lençol 

freático com ponteiras filtrantes a vácuo. No entanto, não procede a alegação de que não é 

momento para se elaborar um Termo de Supressão, uma vez que, nos Relatórios de Sondagens 

para escavação, acostados aos autos do Contrato de Repasse n° 0424387-31/2014, consta a 

informação de que o nível de lençol freático não foi localizado nas sub-bacias 1A, 1B e 1C da 

rede coletora de esgoto. 

 

Quanto à manifestação apresentada pela DESO em relação aos serviços de esgotamento por 

meio de bomba submersível (item 04.06.001), previstos no Contrato de Execução n° 

038/2015, no valor de R$ 7.360,00, não procede, tendo em vista que o Interveniente Executor 

não apresentou a memória de cálculo contendo a quantidade de horas medidas de utilização 

desse serviço, bem como os respectivos locais georreferenciados do registro fotográfico 

constante no documento C.I N° 029-GESTÃO PAC 2, de 15 de abril de 2016. 

 

Ademais, a DESO não se manifestou quanto à previsão indevida de serviços rebaixamento 

com ponteiras filtrantes a vácuo (item 04.06.002), no valor de R$ 278.417,72. 

 

Ante o exposto e considerando que a CAIXA concordou com a previsão indevida dos 

mencionados serviços, verifica-se que o Contrato de Execução n° 038/2015 deve ser 

submetido a Termo de Supressão, no montante de R$ 285.777,72. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

 

2.2 Parte 2 

 

Nesta parte serão apresentadas as situações detectadas cuja competência primária para 

adoção de medidas corretivas pertence ao executor do recurso federal. 

Dessa forma, compõem o relatório para conhecimento dos Ministérios repassadores de 

recursos federais, bem como dos Órgãos de Defesa do Estado para providências no âmbito de 

suas competências, embora não exijam providências corretivas isoladas por parte das pastas 

ministeriais. Esta Controladoria não realizará o monitoramento isolado das providências 

saneadoras relacionadas a estas constatações. 

2.2.1. Edital da Concorrência Pública n° 012/2014 contendo cláusulas de qualificação 

técnica e econômico-financeira restritivas ao caráter competitivo. 
 

Fato 
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O Edital da Concorrência Pública n° 012/2014, assinado em 01 de dezembro de 2014 pela 

Advogada da DESO, CPF ***.441.685-**, e o Projeto Básico assinado em 11 de novembro 

de 2014 pelo Engenheiro da DESO CPF ***.211.095-** e pelo Diretor de Meio Ambiente e 

Engenharia, à época, CPF ***.755.495-**, que possuem como objeto a execução de obras e 

serviços para implantação do Sistema de Esgotos Sanitários da Bacia do Rio Poxim, 2ª etapa, 

sub-bacias 1A, 1B e 1C, no valor orçado de R$ 11.376.836,98, estabeleceram as seguintes 

condições restritivas de participação nas Cláusulas 8.5.2 (Qualificação Técnica) e 8.6.2 

(Qualificação Econômico-financeira): 

 

- Qualificação Técnica: Cláusula 8.5.2: “Comprovação de Capacitação Operacional da 

Empresa para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da Licitação, 

através de um ou mais atestados fornecidos por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou 

privado para serviços com características semelhantes aos itens relevantes da obra, 

atendendo, no mínimo, às exigências a seguir: 

 [...] Ter executado 4.000 (quatro mil) metros de rede coletora de esgotos ou 

emissários com rebaixamento de lençol freático com ponteiras filtrantes; [...]” 

Original sem grifo 

Verificou-se que, para o caso concreto, essa exigência editalícia é descabida, tendo em vista 

que, durante a execução da rede coletora de esgotos, nas sub-bacias 1A, 1B e 1C, não se 

constatou nível de lençol freático a ser rebaixado com ponteiras filtrantes, conforme oitava 

medição acumulada, datada de 29 de fevereiro de 2016 e Relatórios Diários de Obra – RDO, 

apresentados pela DESO, referentes ao período de julho de 2015 a fevereiro de 2016. 

 

- Qualificação Econômico-financeira: Clausula 8.6.2: “– A capacidade econômico-financeira 

será verificada através de:  

 

a) Liquidez Corrente: maior ou igual a 1,20: 

LC= Ativo Circulante/Passivo Circulante 

 

b) Liquidez Geral: maior ou igual a 1,10 

LG= (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo)/(Passivo Circulante + Exigível a 

Longo Prazo) 

 

c) Grau de Endividamento Geral: menor ou igual a 0,50 

EG= (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo)/Ativo Total 

 

8.6.2.1 - Na hipótese de até 02 (dois) indicadores acima não atingirem os valores previstos e 

caso a LICITANTE tenha sido considerada apta tecnicamente, a DESO se reserva o direito 

de exigir da LICITANTE, para assinatura do Contrato, um seguro de garantia adicional tipo 

"performance bond" ou outro, ou garantia especifica concedida à LICITANTE por agente 

financeiro, aceito pela DESO, de que terá aporte de recursos necessários à execução do 

Contrato a ser firmado. 

 

8.6.2.2 - Na hipótese dos 03 (três) indicadores não atingirem os valores previstos, a 

LICITANTE será considerada inabilitada.” 
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A exigência de Liquidez Corrente maior ou igual a 1,20, de Liquidez Geral maior ou igual 

1,10 e de Grau de endividamento menor ou igual a 0,50, bem como a inabilitação do licitante 

que não atingir esses índices, conforme subitem 8.6.2.2, contraria a jurisprudência do Tribunal 

de Contas da União – TCU que assim dispõe:  

 

“Comprovação da boa situação financeira da empresa deverá ser avaliada mediante 

aplicação de índices contábeis previstos no ato convocatório de forma objetiva. Não podem 

ser exigidos índices e valores que não são usualmente adotados para avaliação da boa 

situação financeira de empresas. 

 

Instrução Normativa/MARE nº 5, de 21 de julho de 1995, que estabelece os procedimentos 

destinados à implantação e operacionalização do Sistema de Cadastramento Unificado de 

Serviços Gerais (Sicaf ), disciplina que a comprovação da boa situação financeira das 

empresas inscritas nesse sistema terá por base a verificação dos índices de Liquidez Geral 

(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) (...) 

 

Esse regulamento dispõe ainda que as empresas que apresentarem resultado igual ou menor 

do que 1 em qualquer um dos índices apurados devem comprovar, para fins de habilitação, 

considerados os riscos para Administração e a critério da autoridade competente, capital 

mínimo ou patrimônio líquido mínimo no limite previsto na Lei nº 8.666/1993. Citada 

exigência deve constar do ato convocatório.  

 

De acordo com a Lei de Licitações, na compra de bens para entrega futura, execução de 

obras ou prestação de serviços, a Administração pode exigir, para efeito de habilitação do 

licitante, desde que previsto no instrumento convocatório do certame, comprovação de 

capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo, ou as garantias previstas no § 1º do art. 56 da 

Lei nº 8.666/1993. 

    

Ainda a respeito do assunto, o TCU, por meio do Acórdão 597/2008 Plenário determinou que: 

 

“Inclua, no processo licitatório, as justificativas para os índices de qualificação econômico-

financeira exigidos, reformulando as disposições constantes do subitem 3.1.5 (Idoneidade 

Financeira) da minuta de edital, sendo vedada a exigência de índices e valores não 

usualmente adotados para correta avaliação de situação financeira suficiente ao 

cumprimento das obrigações decorrentes da licitação, conforme o Art. 31, § 5º, da Lei nº 

8.666/1993 e jurisprudência do Tribunal de Contas da União (Acórdão 112/2000 Plenário; 

Acórdão 778/2005 Plenário; Acórdão 1519/2006 Plenário; Acórdão 587/2003 Plenário; 

Acórdão 1668/2003 Plenário; Acórdão 1898/2006 Plenário; Decisão 417/2002 Plenário; 

Decisão 417/2002 Plenário).” 

 

A exigência dos mencionados índices (LC>=1,20, LG>=1,10 e EG<=0,50), não comprovado, 

nos autos, que são índices usualmente utilizados pela DESO, bem como a inabilitação, 

prevista no subitem 8.6.2.2, sem possibilitar ao licitante o direito de comprovação de Capital 

Social mínimo, exigido na Cláusula 8.6.3, contraria a jurisprudência do TCU.      

 

Essas exigências de qualificação técnica e econômico-financeira dos licitantes, além de 

frustrarem o caráter competitivo da licitação, infringindo o art. 3º, § 1º, I, da Lei 8.666/93, 

podem ter contribuído para a desistência de 06 das 08 empresas que adquiriram o edital, tendo 

em vista que, consoante Ata da Sessão de Recebimento e Abertura dos Envelopes “A” 
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(Documentos de Habilitação) e “B” (Proposta Comercial), datada de 09 de janeiro de 2015, e 

Ata de Divulgação da Análise dos Envelopes, datada de 04 de fevereiro de 2015, apenas 02 

empresas participaram do certame: 

 

- Construtora Celi Ltda., CNPJ 13.031.257/0001-52, com proposta no valor de R$ 

11.369.999,88, representando 99,94% do valor orçado da licitação; e  

 

- Heca Comércio e Construções Ltda., CNPJ 13.173.885/0001-72, com proposta no valor de 

R$ 10.610.689,11, correspondente a 93,27% do valor orçado da licitação. 

 

A Concorrência Pública n° 012/2014 foi homologada em 13 de abril de 2015 pelo Diretor 

Presidente da DESO, CPF ***.828.835-**, o qual adjudicou o objeto do certame à Empresa 

Heca Comércio e Construções Ltda., CNPJ 13.173.885/0001-72. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Pelo Ofício nº 9.652/2016 – CGU-Regional/SE/CGU-PR, de 06 de abril de 2016, foram 

encaminhados à Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO os resultados da fiscalização, 

para apresentar manifestação no prazo de dez dias. 

 

Em resposta, a DESO por intermédio do Ofício n° 03-1904/2016 - PR, de 19 de abril de 2016, 

apresentou a seguinte manifestação: 

 

Justificativa Técnica da ASLC (Assessoria Jurídica de Licitações e Contratos): 

 

“Em justificativa ao relatório preliminar n°201600451 da Controladoria-Geral da União 

(CGU), referente à obra de complementação do sistema de esgotamento sanitário da Bacia 

do Poxim/SE, objeto do contrato de repasse n° 0424387-31/2014, cuja Companhia de 

Saneamento de Sergipe (DESO), participa como interveniente executora, passa-se a 

responder especificamente o item 2, segunda parte, em relação ao edital de concorrência 

pública n.012/2014, cláusula de qualificação econômico-financeira: 

 

O relatório preliminar da CGU, em que pese os argumentos ali expostos, deverá ser 

modificado, posto que o edital na sua integralidade não traz restrição a competitividade, mas 

salvaguardas permitidas na lei 8.666/93, bem como acórdãos do TCU. 

 

É preciso esclarecer que as diretrizes da Instrução Normativa/Mare n.5, de 21 de julho de 

1995, não são vinculantes, impositivas, a todos os órgãos e entidades públicas, vez que o 

objetivo da IN fora estabelecer os procedimentos destinados à implantação e 

operacionalização do sistema de cadastramento unificado de serviços gerais - SICAF, módulo 

do sistema integrado de administração de fornecedores- SIASG , nos órgãos da 

Presidência da República, nos Ministérios, nas Autarquias e nas Fundações que integram o 

sistema de serviços gerais - SISG. Ou seja, somente os optantes pela utilização do SICAF, 

ficam obrigados à adoção dos procedimentos estabelecidos na IN n°5/95, os demais 

órgãos/entidades que não integram este sistema estão dispensados de segui-la, devendo, em 

sua autonomia, buscar mecanismos que reduzam riscos na contratação de obras e serviços 

públicos, como o fez a Companhia de Saneamento de Sergipe. 
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Portanto, a dimensão econômica, valor previsto para licitação em mais de 11 milhões de 

reais, não menos importante, o social, por se tratar de obra de saúde pública como o 

saneamento básico, bem como a duração da execução da obra exigem de maneira inequívoca 

prudência, responsabilidade e mitigação de riscos nas decisões do gestor. Motivo pelo qual, 

a DESO, em licitações desta natureza utiliza usualmente, os índices de capacidade 

econômico-flnanceiro( Liquidez Corrente: maior ou igual a 1,20; Liquidez Geral: maior ou 

igual a 2,10; Grau de Endividamento Geral: menor ou iguala 0,50), conforme se visualiza do 

próprio edital, anexo III "justificativa de índices". 

 

Logo, a exigência editalícia não se afasta dos princípios da legalidade, isonomia e do 

julgamento objetivo, visto que tais exigências, são adequadas para obras que, efetivamente, 

não possam ser postergadas ou interrompidas, sob pena de comprometimento do interesse 

público. 

 

Vale dizer que tal requisito de validade foi extraído dos comandos expressos nos parágrafos 

2° e 5° do art. 31 da Lei n° 8.666/1993, verbis; 

 

§ 2o A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras 

e serviços, poderá estabelecer, no instrumento convocatório da licitação, a 

exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, ou ainda as 

garantias previstas no § Io do art. 56 desta Lei, como dado objetivo de 

comprovação da qualificação econômico-financeira dos licitantes e para 

efeito de garantia ao adimplemento do contraio a ser ulteriormente celebrado,  

... 

§ 5o A comprovação de boa situação financeira da empresa será feita de 

forma objetiva, através do cálculo de índices contábeis previstos no edital e 

devidamente justificados no processo administrativo da licitação que tenha 

dado inicio ao certame licitatório, vedada a exigência de índices e valores não 

usualmente adotados para correta avaliação de situação financeira suficiente 

ao cumprimento das obrigações decorrentes da licitação. (Redação dada pela 

Lei n° 8.883, de 1994)". (Sem negritos no original). 

 

Como se vê a Lei n° 8.666/1993 coíbe, não resta dúvida, a presença simultânea de capital 

mínimo ou de patrimônio líquido mínimo e a denominada "garantia de participação" em um 

único edital de licitação, entendimento consolidado na súmula n° 275 do TCU. Todavia, não 

há proibição de cumulação do parágrafo 2° aos índices contábeis de que fala o parágrafo 5° 

do art. 31 da Lei de Licitações e Contratos. 

 

Tanto isso é correto que deliberação do próprio Tribunal de Contas da União, exortou a 

Secretaria de Administração da Casa Civil da Presidência da República a dotar de índices 

contábeis, sem prejuízo do capital ou do patrimônio líquido, seus editais de licitação. 

"Decisão 300/2002 - Plenário 

Ementa 

Auditoria. Secretaria de Administração da Casa Civil da Presidência da 

República. Área de licitações e contratos. Constatação de falhas de caráter 

formal. Inexistência de indícios de locupletamento ou má-fé dos responsáveis. 

Determinação. Recomendação. Arquivamento. 

 

Relatório do Ministro Relator 
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[...] 

 

“1.Introdução 

 

Trata-se de auditoria realizada no âmbito da Secretaria de Administração da 

Casa Civil da Presidência da República - SA/PR, em virtude do Plano de 

Auditoria para o Primeiro Semestre de 2001, aprovado na Sessão 

Extraordinária de caráter reservado de 06.12.2000, conforme Decisão n.° 

1073/2000TCU-Plenário, Ata n.° 48/2000. O objetivo dos trabalhos foi 

examinar a legalidade e a legitimidade das licitações e dos contratos 

administrativos firmados pela Presidência da República, bem como dos 

procedimentos utilizados para contratações diretas. 

O presente Relatório tem por objetivo apresentar os resultados dos exames 

realizados em diversos processos de licitação, de contratação direta e de 

execução contratual, selecionados por critérios de relevância e materialidade, 

referentes aos exercícios de 1999 a 2001. 

... 

b) Ocorrência: 

 

Editais previam a exigência de patrimônio líquido mínimo em substituição a 

índices de liquidez e solvência insatisfatórios. 
Justificativa do Órgão: 

 

O gestor não foi questionado a respeito da ocorrência. 

 

Parecer Técnico: 

A fórmula adotada pela SA/PR mostra-se inadequada para a habilitação 

exclusivamente de empresas que estejam em boa situação financeira e que, 

portanto, possam honrar os compromissos caso lhes seja adjudicado o 

contrato. Pode-se, frente ã metodologia adotada, habilitar licitantes que, 

embora possuam o patrimônio líquido mínimo exigido, apresentem péssima 

performance nos índices de liquidez e solvência. A exigência de capital ou 

patrimônio líquido mínimo não exime as licitantes de comprovarem sua boa 

situação financeira, conforme estabelece o § 5°, art. 31, da Lei de Licitações. 
 

Nesse sentido, apesar de o gestor não se ter pronunciado a respeito da 

ocorrência, parece-nos razoável determinar à SA/PR que em seus editais de 

licitação observe o estabelecido no art. 31. 8 5°. da Lei n.° 8.666/93. exigindo-

se a comprovação da boa situação financeira das licitantes por meio de cálculo 

de índices contábeis, mesmo aue cumulativamente adote a hipótese, prevista 

no § 2° do mesmo dispositivo, de comprovação de capital ou patrimônio 

líquido mínimo. 

... 

Decisão 

 

O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE: 

8.l - determinar à Secretaria de Administração da Casa Civil da Presidência 

da República - SA/PR que: 

... 



95 

 

d) observe em seus editais de licitação o estabelecido no art. 31, § 5°, da Lei 

n.° 8.666/93, exigindo-se a comprovação da boa situação financeira das 

licitantes por meio de cálculo de índices contábeis previstos no edital, mesmo 

que cumulativamente adote a hipótese, prevista no § 2°do mesmo dispositivo 

de comprovação de capital ou patrimônio líquido mínimo (4. 1.3, b e 4.2.1, 

b);" (Sem grifos e negritos no original) 

 

No caso concreto, percebe-se a razoabilidade dos índices exigidos no edital da concorrência 

pública, que não destoa de outras licitações, bem como da IN n.5/95, caso a DESO a adotasse 

na sua inteireza, posto que lá dispõe: 

 

7. DOS EDITAIS 

(...) 

V - a comprovação de boa situação financeira de empresa oriunda de 

localidade onde o SICAF não lenha sido implantado, será baseada na 

obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 

Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas: 

 

Ativo Circulante+ Realizável a Longo Prazo 

LG=------------------------------------------------------------ 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

Ativo Total 

SG=------------------------------------------------------------- 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

Ativo Circulante 

LC=------------------------------------------------------------ 

Passivo Circulante 

 

VI – O fornecedor registrado no SICAF tem sua boa situação financeira 

avaliada, automaticamente pelo Sistema, com base nas fórmulas destacadas 

pelo subitem antecedente. 

7-2. As empresas que apresentarem resultado igual ou menor do que l (um ) 

em qualquer dos índices referidos no inciso V, quando de suas habilitações 

deverão comprovar, considerados os riscos para administração e, a critério 

da autoridade competente, o capital mínimo ou patrimônio liquido mínimo, na 

forma dos §§ 2°e 3°, do artigo 31, da Lei n° 8.666/93,  como exigência 

imprescindível para sua Classificação podendo, ainda, ser solicitada 

prestação de garantia na forma do § 1, do artigo 56, do mesmo diploma legal, 

para fins de contratação. (Sem destaque no original) 

 

 

Portanto, a critério da autoridade competente, poderá ou não exigir outros meios que 

comprovem a idoneidade da licitante para cumprir o contrato, e tio caso em tela, o edital 

prevê no item 8.6.2.1 que na hipótese de até 02 (dois) indicadores acima não atingirem os 

valores previstos e caso a LICITANTE tenha sido considerada apta tecnicamente, a DESO se 

reserva o direito de exigir da LICITANTE, para assinatura do 
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Contrato, um seguro de garantia adicional tipo "performance bond” ou outro, ou garantia 

específica concedida à LICITANTE por agente financeiro, aceito pela DESO, de que terá 

aporte de recursos necessários à execução do Contrato a ser firmado. E somente na hipótese 

dos 03 (três) indicadores não atingirem os valores previstos, a LICITANTE será considerada 

inabilitada" 

 

Assim, irreprochável o edital neste ponto, não podendo ser entendido como restritivo, ao 

contrário, amplia a competição, posto em interpretação do edital bastava a licitante 

apresentar 01(um) um indicador em conformidade, para ser habilitado, e no ato da 

contratação a Companhia de Saneamento de Sergipe, se reservará ao direito de exigir 

garantia. 

 

O fato de aparecer 02(duas) licitantes, num universo de 08(oito) para apresentarem 

propostas é de cunho extremamente subjetivo, inerente a atividade privada, sendo equivocada 

a ilação de restrição a competição pela exigência dos índices da capacidade econômico-

financeira, bastando observar que não houve impugnação ao edital, nem tampouco pedido 

de esclarecimento quanto a este tópico, portanto, as licitantes utilizaram o direito de 

participar ou não de um processo licitatório. 

 

O TCU no acórdão 5900/2010, assim se manifestou: 

 

Acórdão 5900/2010 - Segunda Câmara 

 

Relatório do Ministro Relator 

Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela 

Secex/ES, com fulcro no art. 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU, em 

face de indícios de irregularidades detectados no âmbito do Edital de Tomada 

de Preços n. 25/2010, da Prefeitura Municipal de Cariacica/ES, cujo objeto 

consiste na contratação de empresa para execução de serviços de drenagem e 

pavimentação de vias urbanas, financiado, em parte, com recursos oriundos 

dos Contratos de Repasse n. 255324-97/2008 e 255325-01/2008, celerados 

com o Ministério das Cidades, no montante de R$ 491.700,00. 

2.A unidade instrutiva evidenciou as seguintes exigências editalícias restritivas 

ao caráter competitivo da licitação: 

- subitem 7.7.4 (fl. 03): inabilitação de licitantes que apresentarem índices de 

capacidade financeira (Índice de Liquidez Geral - ILG, Índice de Liquidez 

Corrente - ILC e Índice de Solvência Geral - ISG) inferiores a 1,0 (um), sem 

lhes oportunizar a possibilidade de comprovarem, por outros meios, como o 

capital mínimo ou patrimônio líquido, ou, ainda, prestação de garantia, que 

detêm condições de adimplir com o futuro contrato; 

- subitens 7.8.5 e 7.8.5.1 (fls. 04/05): exigência, como requisito de qualificação 

técnica, de declaração formal de que dispõe de usina de asfalto com 

capacidade de produção igual ou superior a 60 ton/h, com licença de operação 

emitida pelo órgão ambiental competente, em vigor na data de entrega das 

propostas, a qual deverá estar localizada num raio máximo de 60 km de 

distância da sede do Município. 

... 

 

Voto do Ministro Relator 
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VOTO 

Cuidam os autos de representação, com pedido de medida cautelar, em face 

de indícios de irregularidades constatados no âmbito da Tomada de Preços n. 

25/2010, realizada pela Prefeitura Municipal de Cariacica/ES, cujo objeto 

consiste na contratação de empresa para execução de serviços de drenagem e 

pavimentação de vias urbanas, financiado, em parte, com recursos oriundos 

dos Contratos de Repasse n. 255324-97/2008 e 255325-01/2008, celerados 

com o Ministério das Cidades, no montante de R$ 491.700,00. 

2. Preliminarmente, registro que a presente representação deve ser conhecida, 

uma vez presentes os requisitos processuais presentes nos artigos. 235, caput, 

e 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU. 

... 

5. A unidade técnica evidenciou as seguintes irregularidades, pelas quais 

foram ouvidas a municipalidade e a presidente da Comissão Permanente de 

Licitação (CPL), Sra. Leny Correia Ferreira: 

a) exigência, como requisito de qualificação técnica, de que o licitante 

disponha de usina de asfalto com capacidade de produção igual ou superior a 

60 ton/h, com licença de operação emitida pelo órgão ambiental competente 

já em vigor na data de entrega das propostas, e localizada num raio máximo 

de 60 km de distância da sede do município; 

b) previsão de inabilitação de licitante que apresentar índices de capacidade 

financeira (ILG, ISG e ILC) inferiores a 1,0 (um), sem a previsão da 

possibilidade de os licitantes que se encontrarem nessa situação 

comprovarem, por outros meios como capital mínimo ou o patrimônio 

líquida ou, ainda, prestação de garantia, que detém condições de adimplir 

com o futuro contrato; 

... 

10. O que a unidade instrutiva suscita é o fato de o ato convocatório não 

prever a possibilidade de as empresas que apresentarem índices contábeis 

exigidos aquém dos valores estipulados comprovarem sua capacidade 

econômico-financeira por outros meios, como o capital mínimo ou 

patrimônio líquido ou, ainda, prestação de garantia, a fim de se ampliar a 

competitividade do certame. 

11. Tal possibilidade está prevista no item 7.2 da Instrução Normativa/MARE 

n. 5, de 21/7/1995, que estabelece os procedimentos destinados à implantação 

e operacionalização do Sistema de Cadastro Unificado de Serviços Gerais 

(Sicaf), segundo o qual as empresas que apresentarem resultado igual ou 

menor do que 1 em qualquer um dos índices apurados devem comprovar, 

considerados os riscos para administração e, a critério da autoridade 

competente, capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo no limite previsto 

na Lei n. 8.666/93, podendo, ainda, ser solicitada prestação de garantia na 

forma do artigo 56, § 1º, do referido diploma legal. 

12. No entanto, conforme preveem o artigo 31, § 2º, da Lei n. 8.666/93 e 

a própria instrução normativa supramencionada, não é obrigatório que a 

Administração estabeleça no ato convocatório a possibilidade de as licitantes 

que não apresentarem índices contábeis maior ou igual a 1 demonstrarem, 

para fins de habilitação, capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo ou 

prestação de garantia. Tal previsão é ato discricionário da Administração. 
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13. Assim, não se pode exigir do ente municipal que faça constar dos 

editais de licitação essa possibilidade, razão por que deixo de lhe endereçar 

qualquer determinação nesse sentido...”(Sem grifos e negritos no original) 

 

Por derradeiro, deve-se observar que as obras e serviços de engenharia financiadas com 

recursos federais, são auditadas pelo TCU, e em nenhum momento houve qualquer 

recomendação daquela corte quanto a adoção pela DESO destes indicadores da capacidade 

econômico-financeira dos licitantes, demonstrando a possibilidade jurídica de inserir nos 

editais aquela exigência. 

 

Pelo exposto, percebe-se claramente que a exigência editalícia encontra-se amparada pela 

lei 8.666/93, pelos princípios da legalidade, da razoabilidade. da isonomia. e sobretudo pela 

jurisprudência do TCU. Conforme fartamente delineado em linhas atrás, portanto, não há 

que se dizer que houve restrição ao caráter competitivo da licitação, ao contrário, ampliou-

se a possibilidade de empresas diversas concorrerem, se não o fizeram, não cabe a 

administração público perquirir em atos interna corporis da iniciativa privada.” 

 

JUSTIFICATIVA DE ÍNDICES APRESENTADA PELA DESO (ANEXO “V”): 

 

“A QUESTÃO DOS ÍNDICES CONTÁBEIS PARA EFEITO DE QUALIFICAÇÃO 

ECONÔMICO FINANCEIRA EM LICITAÇÕES PARA OBRAS ESERVIÇOS. 

 

1. Nos termos do § 5°, do art. 31 da Lei no. 8.666/93, ao analisar a boa situação financeira 

de uma empresa na participação de uma licitação, a Administração Pública deve, 

obrigatoriamente, aferi-la de modo objetivo, por meio de índices contábeis, com vistas aos 

compromissos que o eventual adjudicatário terá que assumir para execução do respectivo 

objeto, sempre buscando obter a proposta mais vantajosa para a administração sem ferir o 

principio da isonomia, assim como também obtendo garantias mínimas de que o objeto da 

contratação seja efetivamente executado. 

 

2. A análise dos índices contábeis deve obedecer aos critérios previstos nos Artigos 183 e 184 

e respectivas alíneas, da Lei n° 6.404/76, por retratar a situação econômico-financeira das 

empresas, na forma da lei. 

 

3. Dentre os diversos índices contábeis, três se destacam quando a preocupação do analista 

é medir a capacidade de pagamento de uma empresa: 

 

• índice de Liquidez Corrente - apurado pela fórmula: Ativo Circulante 

/Passivo 

Circulante . 

• índice de Liquidez Geral - apurado pela fórmula: (Ativo Circulante 

+Realizável 

a Longo Prazo)/ (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo). 

• Grau de Endividamento Geral - apurado pela fórmula: (Passivo Circulante 

+ 

Exigível a Longo Prazo)/Ativo Total. 

 

4. O significado de cada um deles pode ser assim resumido: 
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• O índice de Liquidez Corrente - mede a capacidade que a empresa tem para 

cumprir as obrigações financeiras a curto prazo. Na medida em que a empresa 

apresenta fluxo de caixa positivo, toma-se capaz de evitar inadimplementos em 

suas obrigações. Lógico que, quanto maior o índice, maior essa capacidade. 

Entende-se, entretanto, como situação de equilíbrio quando o índice de 

Liquidez assume valor no mínimo igual ou superior a 1,00. o que pressupõe a 

existência de R$ 1,00 de Ativos Circulantes para pagar R$ 1,00 de Passivos 

Circulantes. 

 

Na análise deste indicador é importante notar a qualidade dos valores a 

receber (duplicatas a vencer muito adiante e/ou de difícil cobrança, etc) bem 

como da relevância dos estoques (baixa rotatividade, obsoletos, invendáveis 

pelo valor contábil etc).  

 

• O índice de Liquidez Geral - mede a capacidade que a empresa tem para 

cumprir as obrigações financeiras, considerando tanto os dados de curto como 

de longo prazo. Quanto maior o índice, melhor será a capacidade de 

pagamento, no entanto o ponto fundamental nesse indicador, além do que já 

descrevemos para o indicador de Liquidez Corrente, é a qualidade dos itens a 

longo prazo, bem como o perfil das dívidas exigíveis a longo prazo. 

Entende-se, entretanto, como situação de equilíbrio quando o índice de 

Liquidez Geral assume valor no mínimo igual ou superior a 1,00, o que 

pressupõe a existência de R$ 1,00 de ativos (Circulantes e Realizáveis a Longo 

Prazo) para pagar R$ 1,00 de Passivos (Circulantes e Exigíveis a Longo 

Prazo). 

 

• O Grau de Endividamento Geral - o endividamento descreve a intensidade 

com a qual uma empresa se apóia em recursos de terceiros, em lugar de capital 

próprio, para financiar suas atividades. As medidas de endividamento são 

ferramentas utilizadas na determinação da probabilidade de que a empresa 

não pague suas dívidas. Quanto mais endividada uma empresa, ou quanto 

maior for a existência de Capital de Terceiros em relação ao capital próprio, 

maior a probabilidade de dificuldades financeiras e até de insolvência. 

 

5. As obras atualmente financiadas, parciais ou totalmente, com recursos do Orçamento 

Geral da União, possuem um histórico de liberação de recursos sem a regularidade 

compatível com a sua respectiva execução física. Nessa conformidade, para estabelecer os 

índices Contábeis que selecionarão as empresas compatíveis em sua saúde financeira com o 

fluxo de recursos financeiros, deve-se levarem consideração a sua suficiência para suportar 

tal contingência, concretamente verificada na prática, de modo a evitar a ocorrência de 

situações desagradáveis para a Administração, durante a execução do contrato, ou seja, as 

constantes paralisações motivadas pela ausência de capital de giro, uma vez que as altas 

taxas de juros praticados no mercado financeiro comprometem a produção e inviabilizam a 

prestação dos serviços. 

 

6. Nessa linha de raciocínio, ao recorrer a fontes de financiamento, é necessário que a 

Empresa disponha de solidez para bancar as taxas mínimas exigidas. 
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7. Diante dos aspectos acima listados e nos termos do previsto no § 5° do Artigo 31 da Lei n" 

8.666/93, para a devida comprovação da boa situação financeira da empresa, e 

considerando o porte do empreendimento objeto das licitações realizadas nesta Companhia, 

ficaram definidos os seguintes índices mínimos: 

 

a) Liquidez corrente: = ou >1,20 

b) Liquidez geral: = ou > 1,10 

c) Grau de endividamento geral: = ou <0,50 

 

8. Os índices definidos buscam atingiras seguintes situações: 

 

a) O índice de Liquidez Corrente exigido de uma empresa, para que mantenha 

a obra sem paralisação, bancando prováveis inadimplências, igual ou superior 

a 1,20, indica que a empresa possui R$ 1,20 (um real e vinte centavos) para 

cada R$ 1,00 (um real) devido. 

 

b) O índice de Liquidez Geral exigido de uma empresa, para que mantenha a 

obra sem paralisação, bancando prováveis inadimplências, igual ou superior 

a 1,10, indica que a empresa possui R$ 1,10 (um real e dez centavos) para 

cada R$ 1,00 (um real) devido. 

 

c) O grau de endividamento geral a ser exigido de uma empresa, que, em uma 

emergência, seja socorrida por um banco sem ser abalada pelo custo do 

dinheiro, estima-se adequado exigir da mesma um indica igual ou inferior a 

0,50, o que dá a certeza que em uma necessidade momentânea de recursos de 

terceiros, esta será coberta por instituições financeiras, já que empresa 

apresenta solidez suficiente para honrar seus compromissos. 

 

9. Com os índices expostos, tem-se maior garantia de que uma determinada empresa venha a 

possuir capacidade necessária para suportar uma defasagem entre execução e recebimento. 

 

10.Tais exigências, ressalte-se, são adequadas para obras que, efetivamente, não possam ser 

postergadas ou interrompidas, sob pena de comprometimento do interesse público.”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em relação à restrição de qualificação técnica constante na Cláusula 8.5.2 do Edital da 

Concorrência Pública n° 012/2014, a DESO não apresentou manifestação sobre a exigência 

descabida de atestado de execução 4.000 (quatro mil) metros de rede coletora de esgotos ou 

emissários com rebaixamento de lençol freático com ponteiras filtrantes, para a execução da 

rede coletora de esgotos, nas sub-bacias 1A, 1B e 1C, onde não se constatou nível de lençol 

freático a ser rebaixado com ponteiras filtrantes, conforme disposto nos Relatórios de 

Sondagens para escavação, acostados aos autos do Contrato de Repasse n° 0424387-31/2014 

e na última medição acumulada (8ª) apresentada pela DESO, de 29 de fevereiro de 2016. 

 

Quanto à restrição de qualificação econômico-financeira presente na Cláusula 8.6.2 do Edital 

da Concorrência Pública n° 012/2014, a manifestação apresentada pela DESO não procede, 

tendo em vista que, na justificativa ANEXO “V” do Ofício DESO n° 03-1904/2016 - PR, de 

19 de abril de 2016, não houve comprovação de que os índices (Liquidez Corrente LC>=1,20, 
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liquidez Geral LG>=1,10 e Grau de Endividamento Geral EG<=0,50) são usualmente 

utilizados pela Companhia de Saneamento de Sergipe, conforme preconiza a jurisprudência 

do Tribunal de Contas da União - TCU (Acórdão 597/2008 Plenário; Acórdão 112/2000 

Plenário; Acórdão 778/2005 Plenário; Acórdão 1519/2006 Plenário; Acórdão 587/2003 

Plenário; Acórdão 1668/2003 Plenário; Acórdão 1898/2006 Plenário; Decisão 417/2002 

Plenário; Decisão 417/2002 Plenário). 

 

Em relação aos valores dos índices de qualificação econômico-financeira exigidos na Cláusula 

8.6.2 do Edital da Concorrência Pública n° 012/2014, verifica-se que não estão em 

conformidade com o Acórdão 205/2013 – TCU – Plenário, que assim dispõe: 

 

“[...] 

8.  O índice de liquidez corrente exigido é maior ou igual a 1,00, o índice 

de liquidez geral exigido é maior ou igual a 1,00 e o quociente de 

endividamento é inferior ou igual a 0,50. 

 

9. Quanto aos índices de liquidez corrente e geral, eles estão alinhados à 

Instrução Normativa/MARE 5/1995. No que se refere ao quociente de 

endividamento, porém, a exigência de um grau de endividamento total menor 

ou igual a 0,50 como condição necessária para comprovação da qualificação 

econômico-financeira da licitante contraria a posição dominante do TCU.  

 

10. A jurisprudência desta Corte de Contas é farta no sentido de que para 

utilizar índices contábeis diversos dos habituais utilizados pela doutrina 

contábil, o gestor deve justificar sua necessidade no processo licitatório. O 

edital não traz qualquer justificativa para tal exigência em afronta ao disposto 

no art. 31, § 5º, da Lei de Licitações. 

 

11. Em recente julgado, por meio do Acórdão 768/2012 - TCU - Plenário, 

os ministros do TCU determinaram à Prefeitura Municipal de Viana/ES que 

ela se abstivesse de exigir das empresas licitantes, como requisito de 

qualificação econômico-financeira, índice de endividamento geral menor 1,0 

(um vírgula zero), conforme o referencial da Instrução Normativa/MARE 

5/1995 – subitem 7.1 (índice 1,0 para ILC, ILG e GE), e orientações já 

emanadas deste Tribunal por meio dos acórdãos 948/2007-Plenário e 

1291/2007-Plenário. 

 

12. A adoção de um do quociente de endividamento de 0,5 pode restringir 

a competição do certame ao diminuir o número de empresas que possuem tal 

índice. 

[...]”.  

 

Ademais, a inabilitação, prevista no subitem 8.6.2.2 do Edital da Concorrência Pública n° 

012/2014, sem possibilitar ao licitante o direito de comprovação de Capital Social mínimo 

exigido na Cláusula 8.6.3, contraria a Instrução Normativa/MARE nº 5, de 21 de julho de 

1995 e também a Jurisprudência do TCU conforme disposto no Acórdão 845/2013 – TCU – 

Plenário:  

“38. O subitem 5.4.3.1, que menciona a comprovação de capital social ou 

patrimônio líquido mínimo em relação ao valor da obra, não é, a priori, uma 
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exigência para habilitação econômico-financeira da empresa, mas sim uma 

forma alternativa para alcançar esta habilitação, no caso de não serem 

atingidos os índices contábeis estabelecidos no item 5.4.3 – exigência esta que, 

conforme já descrito, encontra amparo na legislação (art. 31, §§1º e 5º da Lei 

8.666/93).” 

 

Ante o exposto, verifica-se que essas exigências de qualificação técnica e econômico-

financeira dos licitantes, além de frustrarem o caráter competitivo da licitação, infringindo o 

art. 3º, § 1º, I, da Lei 8.666/93, podem ter contribuído para a desistência de 06 das 08 empresas 

que adquiriram o edital da Concorrência Pública n° 012/2014. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.2. Falta de comprovação de regularidade técnica e jurídica por parte da DESO 

junto à Caixa Econômica Federal. 
 

Fato 
 

Verificou-se, no Parecer Técnico elaborado por Engenheiro da CAIXA, às fls. 283 do Volume 

Principal 1 do Contrato de Repasse n° 0424387-31/2014, que a Companhia de Saneamento de 

Sergipe – DESO ainda não regularizou as seguinte pendências junto à Caixa Econômica 

Federal, com vistas à complementação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Bacia do Rio 

Poxim (2ª etapa): 

 

- Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do responsável pela fiscalização do Contrato 

de Execução n° 038/2015; 

 

- Documentação comprobatória da titularidade das áreas das Estações Elevatórias; 

 

- Declaração de autorização de passagem na BR-101, pelo DNER, quanto à travessia junto ao 

PV-112. 

 

Em relação à ART de fiscalização, a DESO informou, por meio do Ofício n° 01-2208/2016-

PR, protocolado na CGU em 22 de março de 2016, que a referida ART estava sob análise do 

CREA. Em 05 de abril de 2016, a DESO protocolou, na CGU, o Ofício n° 03-0504/2016-PR 

contendo a ART de Fiscalização n° SE20160044323 da obra, em nome do Engenheiro, CPF 

***.605.865-00, cuja autenticidade foi confirmada no site (www.crea-se.org.br) do Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe – CREA/SE. No entanto, a DESO não 

apresentou o comprovante de encaminhamento da mencionada ART à Entidade Concedente 

(CAIXA). 

 

Quanto à falta dos demais documentos, a DESO não se pronunciou oficialmente. 

 

Ressalta-se que o Sistema de Esgotamento Sanitário da Bacia do Rio Poxim somente pode 

operar com a construção das Estações Elevatórias. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Pelo Ofício nº 9.652/2016 – CGU-Regional/SE/CGU-PR, de 06 de abril de 2016, foram 

encaminhados à Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO os resultados da fiscalização, 

para apresentar manifestação no prazo de dez dias. 

http://www.crea-se.org.br/
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Em resposta, a DESO por intermédio do Ofício n° 03-1904/2016 - PR, de 19 de abril de 2016, 

encaminhou a seguinte documentação: 

- cópia do Ofício n° 02/0504 – DMAE, de 05 de abril de 2016, por meio do qual enviou à 

Gerência da GIGOV/AJ da CAIXA a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART n° SE 

20160044323, em nome do responsável pela fiscalização do Contrato de Execução n° 

038/2015; 

 

- cópia do Ofício n° 03/0604-DMAE, de 06 de abril de 2016, por meio do qual enviou à 

Superintendência Regional do DNIT no Estado de Sergipe a solicitação de permissão especial 

de usos de faixa de domínio para execução de travessia subterrânea da BR-101; 

 

Em relação à falta de documentação comprobatória da titularidade das áreas das Estações 

Elevatórias, a DESO apresentou a seguinte manifestação: 

 

- Engenheiro Fiscal da Obra - C.I N° 029-GESTÃO PAC 2, de 15 de abril de 2016:  

 

“As áreas ainda não forma adquiridas.” 

“A Caixa de Reunião e as Estações Elevatórias não serão construídas porque as áreas ainda 

não foram adquiridas.” 

 

- Relatório Técnico 01/1904 da Assessoria Técnica de Meio Ambiente e Engenharia - ATME, 

de 19 de abril de 2016: 

 

“I. DO OBJETO 

O presente Relatório Técnico tem por objetivo prestar esclarecimento sobre o item 04 do 

Relatório Preliminar n° 201600451, elaborado pela CGU-Regional/SE, referente a prestação 

de contas parcial dos recursos destinados as aquisições de terrenos para construção de 

estações elevatórias de esgotos. 

 

II. DOS FATOS 

Na fase inicial de execução dos serviços, foi verificado pelo setor responsável por gerenciar 

e fiscalizar a obra (3.0.08.00.04/Gestão PAC 2) a necessidade de alteração na locação das 

estações elevatórias por questões técnicas, tanto construtivas quanto operacionais. Por tal 

motivação, definiu-se os novos terrenos que, por consequência, demandaram a necessidade 

de levantamento topográfico planialtimétrico, sondagem a percussão, elaboração de laudo 

de avaliação imobiliária e a realização de pesquisa fundiária. Pelo fato das áreas ainda não 

terem sido adquiridas, ainda não houve a prestação de contas dos recursos relacionados as 

mesmas. Entretanto, esclarecemos que os recursos destinados a aquisição de áreas 

encontram-se devidamente aplicados, conforme extrato de fundo de aplicação de 

investimento anexo, até que sejam realizados os pagamentos aos respectivos proprietários.”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em relação à falta de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART de fiscalização do 

Contrato de Execução n° 038/2015, a DESO corroborou o achado de fiscalização e apresentou 

cópia do Ofício n° 02/0504 – DMAE de envio da ART n° SE 20160044323 à GIGOV/AJ da 

CAIXA, para apreciação e regularização da pendência técnica. 
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Quanto à falta de autorização de passagem na BR-101 da travessia junto ao PV-112, a DESO 

corroborou o achado de fiscalização e, somente após instada pelo Relatório Preliminar da 

CGU, em 06 de abril de 2016, elaborou o Ofício n° 03/0604-DMAE, nessa mesma data, por 

meio do qual enviou o pedido de permissão especial ao DNIT, o qual se encontra em análise. 

 

Já em referência à falta de documentação comprobatória da titularidade das áreas das Estações 

Elevatórias, a DESO informou que ainda não adquiriu os terrenos. Ressalta-se que a 

Companhia de Saneamento de Sergipe recebeu, em 31 de julho de 2015, há quase um ano, na 

conta vinculada n° 424.387-7, Agência n° 2448, os recursos federais, no valor de R$ 

138.000,00, destinados à aquisição das áreas para construção das três Estações Elevatórias de 

esgoto. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.3. Falta de apresentação de prestação de contas parcial, no montante de R$ 

138.000,00, de recursos destinados à aquisição de terrenos para construção das Estações 

Elevatórias de Esgoto. 
 

Fato 
 

Verificou-se, no Parecer Técnico elaborado por Engenheiro da CAIXA, às fls. 283 do Volume 

Principal 1 do Contrato de Repasse n° 0424387-31/2014, que a Companhia de Saneamento de 

Sergipe – DESO ainda não regularizou as seguintes pendências junto à Caixa Econômica 

Federal, com vistas à complementação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Bacia do Rio 

Poxim: 

 

- Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do responsável pela fiscalização do Contrato 

de Execução n° 038/2015; 

 

- Documentação comprobatória da titularidade das áreas das Estações Elevatórias; 

 

- Declaração de autorização de passagem na BR-101, pelo DNER, quanto à travessia junto ao 

PV-112. 

 

Ressalta-se que, consoante Relatório de Acompanhamento de Empreendimento – RAE da 

CAIXA, de 16 de junho de 2015, referente à quarta consolidação da evolução da obra, às fls. 

96, e extratos das contas vinculadas, às fls. 303 a 305 do Volume Principal 1 do Contrato de 

Repasse n° 0424387-31/2014, a CAIXA transferiu, em 09 de julho de 2015, recursos do 

Contrato de Repasse, no montante de R$ 1.064.782,50, para a conta n° 42.438-3, Agência n° 

0059, em nome da Compromissário SEINFRA.  

 

Em 31 de julho de 2015, a SEINFRA transferiu esse montante para a conta n° 424.387-7, 

Agência n° 2448, em nome do Interveniente Executor DESO. 

 

Desse total transferido (R$ 1.064.782,50), verificou-se, no mencionado RAE da CAIXA, que 

R$ 138.000,00 referem-se a recursos destinados à aquisição das áreas (terrenos) para 

construção das Estações Elevatórias - sub-bacias (1A 600 m², 1B 210 m² e 1C 210 m²), 

respectivamente, nos valores R$ 90.000,00, R$ 24.000,00 e R$ 24.000,00, conforme Laudos 

de Avaliação de Imóvel às fls. 461 a 522 do Volume de Engenharia 2 do Contrato de Repasse. 
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No entanto, decorridos mais de oito meses da data de recebimento dos recursos (31 de julho 

de 2015), a DESO e a SEINFRA ainda não apresentaram a prestação de contas do valor 

recebido (R$ 138.000,00) para aquisição das respectivas áreas de construção das Estações 

Elevatórias, gerando atraso na implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Bacia do 

Rio Poxim (2ª etapa) que somente pode operar com a construção das Estações Elevatórias, 

contrariando a Cláusula Décima Segunda – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS – que assim 

dispõe: 

 

“12 - Para fins de prestação de contas parcial deverão ser apresentados à CAIXA, no mínimo, 

relação de pagamentos efetuados com os comprovantes de despesas originais ou equivalentes 

(notas fiscais, recibos de pagamento ou outro documento comprobatório com valor contábil), 

extrato bancário da conta vinculada e Relatório Resumo do Empreendimento, inclusive os 

relacionados ao Trabalho Social, quando houver, sendo que o cumprimento de obrigações 

tributárias e previdenciárias incidentes sobre a emissão dos comprovantes fiscais são de 

exclusiva responsabilidade do COMPROMISSÁRIO. 

12.1 - O prazo para a apresentação das prestações de contas parciais deverá ocorrer em até 

60 (sessenta) dias contado da data do penúltimo desbloqueio de recursos”. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Pelo Ofício nº 9.652/2016 – CGU-Regional/SE/CGU-PR, de 06 de abril de 2016, foram 

encaminhados à Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO os resultados da fiscalização, 

para apresentar manifestação no prazo de dez dias. 

 

Em resposta, a DESO por intermédio do Ofício n° 03-1904/2016 - PR, de 19 de abril de 2016, 

apresentou a seguinte manifestação: 

 

- Engenheiro Fiscal da Obra - C.I N° 029-GESTÃO PAC 2, de 15 de abril de 2016:  

 

“As áreas ainda não forma adquiridas.” 

“A Caixa de Reunião e as Estações Elevatórias não serão construídas porque as áreas ainda 

não foram adquiridas.” 

 

- Relatório Técnico 01/1904 da Assessoria Técnica de Meio Ambiente e Engenharia - ATME, 

de 19 de abril de 2016: 

 

“I. DO OBJETO 

O presente Relatório Técnico tem por objetivo prestar esclarecimento sobre o item 04 do 

Relatório Preliminar n° 201600451, elaborado pela CGU-Regional/SE, referente a prestação 

de contas parcial dos recursos destinados as aquisições de terrenos para construção de 

estações elevatórias de esgotos. 

 

II. DOS FATOS 

Na fase inicial de execução dos serviços, foi verificado pelo setor responsável por gerenciar 

e fiscalizar a obra (3.0.08.00.04/Gestão PAC 2) a necessidade de alteração na locação das 

estações elevatórias por questões técnicas, tanto construtivas quanto operacionais. Por tal 

motivação, definiu-se os novos terrenos que, por consequência, demandaram a necessidade 

de levantamento topográfico planialtimétrico, sondagem a percussão, elaboração de laudo 

de avaliação imobiliária e a realização de pesquisa fundiária. Pelo fato das áreas ainda não 
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terem sido adquiridas, ainda não houve a prestação de contas dos recursos relacionados as 

mesmas. Entretanto, esclarecemos que os recursos destinados a aquisição de áreas 

encontram-se devidamente aplicados, conforme extrato de fundo de aplicação de 

investimento anexo, até que sejam realizados os pagamentos aos respectivos proprietários.”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO, por meio da C.I. N° 029 – GESTÃO PAC 

2, de 15 de abril de 2016,  informou que as áreas ainda não foram adquiridas e que as Estações 

Elevatórias não serão construídas. 

 

A informação da DESO que “as Estações Elevatórias não serão construídas porque as áreas 

ainda não foram adquiridas” compromete a implantação do Sistema de Esgotamento 

Sanitário da Bacia do Poxim (2ª etapa), com recursos liberados no montante de R$ 

4.798.901,77, posição em 23 de março de 2016, correspondente a 32,80% do total (R$ 

14.630.182,34) do Termo de Compromisso referente ao Contrato de Repasse n° 0424387-

31/2014, uma vez que o sistema somente pode operar com a construção das Estações 

Elevatórias que foi projetada para receber os esgotos da rede coletora das sub-bacias (1A, 1B 

e 1C) e bombear para a Estação de Tratamento. 

 

Já o Relatório Técnico 01/1904 da Assessoria Técnica de Meio Ambiente e Engenharia - 

ATME da DESO, de 19 de abril de 2016, contradiz a informação constante da C.I. N° 029 – 

GESTÃO PAC 2, de 15 de abril de 2016, informando que foram definidos novos terrenos para 

construção das Estações Elevatórias, sem, no entanto, mencionar as respectivas localizações, 

o que impossibilitou a análise da atual situação. 

 

Apesar de apresentar extrato do fundo de investimento da conta n° 424.387-7, Agência n° 

2448, a DESO, passado quase um ano do recebimento dos recursos, no valor de R$ 

138.000,00, em 31 de julho de 2015, destinados à aquisição dos terrenos, ainda não prestou 

contas à Caixa Econômica Federal, contrariando o disposto na Cláusula Décima Segunda – 

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS – do Termo de Compromisso firmado. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.4. Falta de comprovação de regularidade do licenciamento ambiental da obra de 

complementação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Bacia do Poxim/SE, 2ª etapa. 
 

Fato 
 

Por meio do Ofício n° 8.224/2016-CGU-Regional/SE/CGU-PR, de 14 de março de 2016, 

solicitou-se à Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO encaminhar o licenciamento 

ambiental da obra de complementação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Bacia do 

Poxim/SE. 

 

Em resposta, por meio do Ofício n° 01-2208/2016-PR, protocolado na CGU em 22 de março 

de 2016, a DESO enviou a Licença Ambiental de Instalação n° 252/2014 emitida pela 

Administração Estadual do Meio Ambiente – ADEMA em 30 de setembro de 2014. 

 

A análise da licença de instalação apresentada pela DESO apontou que prazo de validade 

venceu em 30 de setembro de 2015, portanto, há mais de seis meses, contrariando o disposto 

no item “3” da mencionada licença que assim estabeleceu: 
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“A empresa deverá requerer a renovação da Licença de Instalação com antecedência mínima 

de 120 (cento e vinte) dias antes da expiração do prazo de validade desta licença”. 

 

Ainda em relação à Licença Ambiental de Instalação n° 252/2014, consta no item “11” a 

seguinte condição: 

 

“O não cumprimento das condições aqui estabelecidas implicará na aplicação das 

penalidades previstas na Legislação Ambiental vigente”. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Pelo Ofício nº 9.652/2016 – CGU-Regional/SE/CGU-PR, de 06 de abril de 2016, foram 

encaminhados à Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO os resultados da fiscalização, 

para apresentar manifestação no prazo de dez dias. 

 

Em resposta, a DESO por intermédio do Ofício n° 03-1904/2016 - PR, de 19 de abril de 2016, 

apresentou a seguinte manifestação: 

 

Relatório Técnico da Coordenação de Licenciamento Ambiental da DESO: 

“Segue protocolo de solicitação de renovação para Licença de Instalação do SES Rosa do 

Oeste – município de São Cristóvão/SE.”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A DESO apresentou cópia do protocolo de renovação de licença de instalação junto à 

ADEMA, Processo n° 2015-003375/TEC/CI-0181, datado de 10 de junho de 2015, referente 

à licença de Instalação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Conjunto Residencial Rosa 

do Oeste, no Município de São Cristóvão/SE.  

 

No entanto, apesar da solicitação da CGU, por meio do Ofício n° 8.224/2016-CGU-

Regional/SE/CGU-PR, de 14 de março de 2016, a DESO não apresentou comprovante de 

regularidade do licenciamento ambiental da obra de complementação do Sistema de 

Esgotamento Sanitário da Bacia do Poxim/SE, 2ª etapa, nos Bairros Parque dos Faróis, 

Palestina e Conjunto Jardim, Povoado Pai André e Conjunto Santo Inácio, 03 estações 

elevatórias e emissários, no Município de Nossa Senhora do Socorro/SE, objeto do Termo de 

Compromisso referente ao Contrato de Repasse n° 0424387-31/2014. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.5. Atraso na execução da obra de complementação do Sistema de Esgotamento 

Sanitário da Bacia do Rio Poxim. 
 

Fato 
 

A União, por intermédio do Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica 

Federal, e o Estado de Sergipe, através da SEDURB como Compromissário e da Companhia 

de Saneamento de Sergipe – DESO como Interveniente Executor, celebraram, em 08 de agosto 

de 2014, o Termo de Compromisso referente ao Contrato de Repasse n° 0424387-31/2014, no 

valor de R$ 14.630.182,34, com recursos do Orçamento Geral da União, com vistas à 
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complementação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Bacia do Rio Poxim, com prazo de 

vigência compreendendo o período de 08 de agosto de 2014 a 30 de agosto de 2016. 

 

Decorridos mais de seis meses da assinatura do Termo de Compromisso, a DESO, em 26 de 

fevereiro de 2015, celebrou os Contratos n° 018/2015 (Lote 01 do Pregão Eletrônico n° 

052/2014) e 019/2015 (Lote 02 do Pregão Eletrônico n° 052/2014), respectivamente, com as 

Empresas Asperbrás tubos e Conexões Ltda., CNPJ 02.271.201/0008-25, no valor de R$ 

725.597,16, e Hidroplast Indústria e Comércio Ltda., CNPJ 69.939.239/0001-28, no valor de 

R$ 538.087,56, com vistas à aquisição de Tubos de PVC e PVC Defofo para a rede coletora 

de esgoto sanitário, ligações domiciliares e emissários das estações elevatórias do Sistema de 

Esgotamento Sanitário da Bacia do Rio Poxim, sub-bacias 1A, 1B e 1C, 2ª etapa. 

 

Após oito meses da assinatura do Termo de Compromisso, a Companhia de Saneamento de 

Sergipe – DESO celebrou, em 23 de abril de 2015, o Contrato n° 038/2015 com a Heca 

Comércio e Construções Ltda., CNPJ 13.173.885/0001-72, declarada vencedora da 

Concorrência Pública n° 012/2014, no valor de R$ 10.603.118,38, para execução das obras e 

serviços de complementação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Bacia do Rio Poxim. 

 

Em 22 de junho de 2015, a DESO elaborou o 1° Termo de Rerratificação do Contrato n° 

038/2015, retificando a planilha de preços da empresa contratada que passou de R$ 

10.603.118,38 para R$ 10.570.018,49, após atuação da CAIXA que reduziu os preços 

unitários dos itens que apresentaram custos acima dos Sistemas Paradigma (SINAPI, SICRO 

ou ORSE). 

 

Verificou-se que a Ordem de Serviço n°00012163 foi emitida em 30 de junho de 2015, mais 

de dois meses da celebração do Contrato n° 038/2015. Porém, por questões técnica e comercial 

entre a DESO e a Prefeitura do Munícipio de Nossa Senhora do Socorro, os serviços foram 

efetivamente iniciados em 17 de agosto de 2015, após 48 dias de atraso, conforme Relatório 

Diário de Obra nº 2002. 

 

De acordo com o Quadro de Composição de Investimento – QCI, conforme Relatório de 

Análise de Empreendimento – RAE, datado de 03 de fevereiro de 2016, às fls. 282 do Volume 

Principal 1 do Contrato de Repasse n° 0424387-31/2014, a complementação da implantação 

do Sistema de Esgotamento Sanitário da Bacia do Rio Poxim encontra-se com execução, 

aprovada pela CAIXA, no valor de R$ 5.197.177,55, correspondente a 35,52% do Termo de 

Compromisso (R$ 14.630.182,34). 

 

Com vistas a verificar as causas do atraso na execução do objeto do Contrato de Repasse n° 

0424387-31/2014, cuja vigência expirará em 30 de agosto de 2016, realizou-se inspeção física 

na obra, em 30 de março de 2016, bem como foram analisados o Parecer Técnico elaborado 

por Engenheiro da CAIXA, às fls. 283 do Volume Principal 1 do Contrato de Repasse n° 

0424387-31/2014 e os Relatórios Diários de Obra – RDO, apresentados pela DESO, referentes 

ao período de julho de 2015 a fevereiro de 2016. 

 

O resultado da inspeção física realizada pela CGU e da análise documental apontou as 

seguintes principais causas do atraso na implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário da 

Bacia do Rio Poxim (2ª etapa): 
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- a DESO ainda não comprovou a aquisição das áreas para construção das Estações 

Elevatórias. Ressalta-se que a Compromissária SEINFRA transferiu recursos do Contrato de 

Repasse para DESO, em 31 de julho de 2015, no montante de R$ 1.064.782,50, dos quais R$ 

138.000,00 destinados à aquisição das áreas (terrenos) para construção das Estações – 1A (600 

m²), 1B (210 m²) e 1C (210 m²), respectivamente, nos valores R$ 90.000,00, R$ 24.000,00 e 

R$ 24.000,00. Ressalta-se, ainda, que o Sistema de Esgotamento Sanitário da Bacia do Rio 

Poxim (2ª etapa) somente pode operar com a construção das Estações Elevatórias; 

 

- a DESO ainda não apresentou a declaração de autorização de passagem na BR-101, pelo 

DNER, quanto à travessia junto ao PV-112; 

 

- os custos unitários dos itens da proposta contratada pela DESO, que estavam acima dos 

Sistemas Paradigma (SINAPI, SICRO ou ORSE), foram objeto de retificação por parte da 

CAIXA; 

 

- apenas uma frente de serviços atuando na implantação da rede coletora, na sub-bacia 1A 

(Parque dos Faróis) e duas na sub-bacia 1C, sendo uma no Povoado Pai André e outra no 

Conjunto Santo Inácio; 

 

- falta de liberação de ordens de serviços, condicionada à apresentação de sondagens com 

localização da rede de água da DESO; 

 

- substituição de alguns trechos, conforme RDO nº 1046; 

 

- ocorrência de períodos chuvosos, causando transtornos na execução da rede coletora. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Pelo Ofício nº 9.652/2016 – CGU-Regional/SE/CGU-PR, de 06 de abril de 2016, foram 

encaminhados à Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO os resultados da fiscalização, 

para apresentar manifestação no prazo de dez dias. 

 

Em resposta, a DESO por intermédio do Ofício n° 03-1904/2016 - PR, de 19 de abril de 2016, 

apresentou a seguinte manifestação: 

 

- Engenheiro Fiscal da Obra - C.I N° 029-GESTÃO PAC 2, de 15 de abril de 2016: 

 

“A obra segue em execução dentro do prazo contratual. A obra foi iniciada em 30/06/2015 e 

deverá ser concluída em 30/06/2016 antes, portanto, do final do prazo contratual. A Caixa 

de Reunião e as Estações Elevatórias não serão construídas porque as áreas ainda não foram 

adquiridas.”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

O Engenheiro Fiscal da Obra, CPF ***.605.865-**, apenas informou que a obra deverá ser 

concluída em 30 de junho de 2016. 

 

No entanto, não se manifestou sobre os motivos do atraso da obra de complementação do 

Sistema de Esgotamento Sanitário da Bacia do Rio Poxim, 2ª etapa, que se encontra com 
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percentual de execução, aprovado pela CAIXA, de apenas 35,52% do valor do Termo de 

Compromisso. 

 

Ademais, a DESO não apresentou as soluções resolutivas em relação às seguintes causas 

comprometedoras do andamento regular da obra: 

 

- a DESO ainda não comprovou a aquisição das áreas para construção das Estações 

Elevatórias. Ressalta-se que a Compromissária SEINFRA transferiu recursos do Contrato de 

Repasse para DESO, em 31 de julho de 2015, no montante de R$ 1.064.782,50, dos quais R$ 

138.000,00 destinados à aquisição das áreas (terrenos) para construção das Estações – 1A (600 

m²), 1B (210 m²) e 1C (210 m²), respectivamente, nos valores R$ 90.000,00, R$ 24.000,00 e 

R$ 24.000,00. Ressalta-se, ainda, que o Sistema de Esgotamento Sanitário da Bacia do Rio 

Poxim (2ª etapa) somente pode operar com a construção das Estações Elevatórias; 

 

- apenas uma frente de serviços atuando na implantação da rede coletora, na sub-bacia 1A 

(Parque dos Faróis) e duas na sub-bacia 1C, sendo uma no Povoado Pai André e outra no 

Conjunto Santo Inácio; 

 

- falta de liberação de ordens de serviços, condicionada à apresentação de sondagens com 

localização da rede de água da DESO; 

 

- substituição de alguns trechos, conforme RDO nº 1046. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.6. Deficiências na execução da obra de complementação do Sistema de Esgotamento 

Sanitário da Bacia do Rio Poxim. 
 

Fato 
 

O resultado da inspeção física realizada pela equipe da CGU, em 30 de março de 2016, na 

obra de complementação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Bacia do Poxim, objeto do 

Contrato de Execução n° 038/2015, celebrado com a Heca Comércio e Construções Ltda., 

CNPJ 13.173.885/0001-72, no valor de R$ 10.570.018,49, conforme 1º Termo Aditivo de 

Rerratificação, apontou as seguintes deficiências na execução da obra, contrariando o disposto 

na Norma NBR 12266, na Portaria n° 18 do Ministério do Trabalho e nas especificações 

técnicas do projeto para execução da obra: 

 

- Falhas nos serviços de reposição de pavimentação em paralelepípedo granítico;  
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Foto – Rua G – Bairro Palestina 

Coordenadas UTM (24 L) E0702485, N8794747 

Aracaju/SE, 30 de março de 2016 

Foto – Rua H – Bairro Palestina 

Coordenadas UTM (24 L) E0702439, N8794697 

Aracaju/SE, 30 de março de 2016 

 

Ressalta-se que, de acordo com a oitava medição acumulada, datada de 29 de fevereiro de 

2016, atestada pelo Engenheiro Fiscal da DESO, CPF ***.605.865-**, foram medidos R$ 

147.525,82 de serviços de reposição de pavimento em paralelepípedo.  

 

De acordo com o item 4.2.11.1 da Norma NBR 12266, “A reposição da pavimentação em 

vias públicas deve objetivar o restabelecimento das condições anteriores à abertura da vala, 

obedecendo às recomendações de projeto constantes de 4.1.9, no que couber, bem como as 

exigências municipais.” 

 

O item 8.7.1 das especificações técnicas do projeto estabelece que: “A EMPREITEIRA deve 

proceder às diversas recomposições, reconstruções e reparos de qualquer natureza, 

empregando todos os meios e recursos (pessoal, material, equipamentos e boa técnica) aptos 

a tornar o executado melhor, ou no mínimo igual à obra removida, demolida ou rompida, 

observando sempre as instruções da FISCALIZAÇÃO e recomendações contidas nestas 

Especificações. 

 

Os serviços de construção não deverão ser considerados concluídos e aceitos, pela 

FISCALIZAÇÃO, até que a EMPREITEIRA atenda a todas as suas exigências, referentes à 

qualidade dos trabalhos de restauração e limpeza.[...]” 

 

- Falta de escoramento em serviços de escavação de valas para assentamento de tubulação de 

esgoto, localizado no Parque dos Faróis, às margens da BR-101/SE-Sul; 

 

 

  
Foto – Parque dos Faróis – trecho localizado às margens da BR-101/SE-Sul 

Coordenadas UTM (24 L) E0703334, N8794338 

Aracaju/SE, 30 de março de 2016 

  

 

Consoante Portaria n° 18 do Ministério do Trabalho, a contenção é obrigatória para valas com 

profundidade maior ou igual a 1,25 m. 

 

Verificou-se, na oitava medição acumulada, datada de 29 de fevereiro de 2016, atestada pelo 

Engenheiro Fiscal da DESO, CPF ***.605.865-**, que foram medidos R$ 1.831.511,25 de 

serviços de escoramento de valas com pranchões metálicos – área não cravada. 
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- Caixa de passagem (diâmetro=600mm) encontrada sem tampa, na Rua K, n° 178, Bairro 

Palestina: 

 

 
Foto – Rua K, n° 178, Bairro Palestina 

Coordenadas UTM (24 L) E0702273, N8794753 

Aracaju/SE, 30 de março de 2016 

  

 

De acordo com o item 8.8.5 das especificações técnicas do projeto estabelece que: “A tampa 

será em concreto estrutural com fck >= 150 kg/cm², nas dimensões constantes nos detalhes 

do projeto.” 

 

- Morosidade nos serviços de recomposição e limpeza das ruas. 

 

Verificou-se, no Bairro Palestina, existência de apenas duas frentes de restauração de 

pavimento. No Povoado Pai André, no Conjunto Santo Inácio e no Parque dos Faróis, não foi 

constatada nenhuma frente de serviços de recomposição e limpeza das ruas. A demora na 

execução desses serviços está causando transtornos às comunidades locais. 

 

  
Foto – Rua José Almeida Prado – Bairro Palestina 

Coordenadas UTM (24 L) E0702290, N8794299 

Aracaju/SE, 30 de março de 2016 

Foto – Rua Carlos Menezes – Povoado Pai André 

Coordenadas UTM (24 L) E0701636, N8793233 

Aracaju/SE, 30 de março de 2016 

 

O item 8.7.2 das especificações técnicas do projeto estabelece que: “[...] O entulho e os 

materiais não sujeitos a reaproveitamento de qualquer demolição ou remoção devem ser 
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transportados pela EMPREITEIRA e levados a bota-fora, aprovado previamente pela 

FISCALIZAÇÃO.[...]”. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício n° 9.685/2016 – CGU-Regional/SE/CGU-PR, de 06 de abril de 2016, 

foram encaminhados à Gerência Executiva de Governo Aracaju/SE da Caixa Econômica 

Federal – GIGOV/AJ os resultados da fiscalização, no âmbito do gestor federal, para 

apresentar manifestação no prazo de dez dias.  

 

A GIGOV/AJ enviou o Ofício n° 353/2016/GIGOV/AJ, datado de 22 de abril de 2016, 

protocolado na CGU em 26 de abril de 2016, contendo a seguinte manifestação: 

 

“Com relação as deficiências apontadas, conforme já citado no item 8 deste, a 

responsabilidade pela execução dos serviços incluindo o ateste, medição e fiscalização cabe 

exclusivamente ao fiscal da obra. Assim sendo, enviaremos à DESO mensagem comunicando 

as ocorrências citadas e solicitando providências para o saneamento. 

 

Informamos que, qualquer Boletim de Medição apresentado para análise da CAIXA, é 

documento de fé pública, devidamente assinado pelo engenheiro responsável pela 

fiscalização da obra (detentor da ART), e que tal documento informa que os serviços foram 

efetivamente executados pela empresa vencedora do processo licitatório. Assim sendo, 

entendemos que cabe exclusivamente ao Tomador prestar os devidos esclarecimentos sobre 

a divergência de responsabilidade quanto a execução dos serviços apontados por essa 

Controladoria.” 

 

Pelo Ofício nº 9.652/2016 – CGU-Regional/SE/CGU-PR, de 06 de abril de 2016, foram 

encaminhados à Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO os resultados da fiscalização, 

para apresentar manifestação no prazo de dez dias. 

 

Em resposta, a DESO por intermédio do Ofício n° 03-1904/2016 - PR, de 19 de abril de 2016, 

apresentou a seguinte manifestação: 

 

- Engenheiro Fiscal da Obra - C.I N° 029-GESTÃO PAC 2, de 15 de abril de 2016: 

 

“a. Qualidade da recomposição da Pavimentação. 

 

 A empreiteira só terá seu trecho considerado concluído e aceito quanto toda a reposição da 

pavimentação estiver sido executada e a rua limpa conforme prescrito nas especificações. 

A obra, neste momento, encontra-se com mais de 24 km de rede coletora executada, sendo 

que destes, 7 km são com pavimentação de paralelo ou asfalto e temos um passivo de 

pavimentação de aproximadamente 800 metros, o que pela sequência executiva, trata-se de 

um percentual aceitável. 

 

RESUMO DE PAVIMENTAÇÃO 

Tipo de 

Pavim. 

Ext. Total 

(m) 

Ext. Rede 

Execut.(m) 

Pavim. 

Exec (m) 
Passivo Observação 

Paralelo 9.379,29 6.366,62 5.545,11 821,51 
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Asfalto 1.213,68 664,31 579,64 84,67 

Serviço não 

contemplado 

na planilha 

Total 10.592,97 7.030,93 6.124,75 906,18  

 

Um dos grandes problemas enfrentados pela companhia e pelas empresas contratadas no que 

diz respeito a pavimentação em paralelepípedo é o tempo necessário à cura do rejuntamento 

(21 dias; muitas das vezes, mesmo com barreiras, a população não atende à sinalização, 

trafegando com veículos de passeio, ônibus, caminhões etc.). 

 

O caso da Rua G é um exemplo desta utilização da via de forma prematura, observa-se que 

nesta rua trafega uma grande quantidade de veículos pesados por ser a rua principal do 

bairro. No entanto a contratada fará os devidos reparos sem qualquer custo adicional ao 

erário, como em todos os casos de recalque. 

 

Quanto a Rua H, o expurgo encontrado pela fiscalização do CGU, trata-se exatamente de 

uma tentativa da empresa de tentar preservar o pavimento no seu período de cura, evitando 

o tráfego de veículos, no entanto a rua ainda será limpa. 

 

b. Falta de escoramento 

 

Caso do PV - O trecho fora todo executado com escoramento continuo, no entanto, como 

demonstrado na foto. o PV não foi escorado por ser um ponto de inflexão com bastante 

interferência e que se tinha a condição de escavar a vala um pouco mais rampada, garantindo 

minimamente a segurança do trabalhador. 

 

Importante frisar que o trecho em questão no Parque dos Faróis às margens da BR-101, 

ainda não foi medido e logo será descontada a parte que não foi colocado o escoramento. 

 

c. Caixas de Passagens 

 

Em alguns casos, inclusive o detalhado da foto da rua k. como as vias não possuem 

delimitação por meio fio, muitos veículos transitam no espaço que seria consideramos como 

calçada (passeio) o que tem danificado algumas caixas. Já existem tratativas com a 

Contratada para a recuperação destas caixas danificadas”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A CAIXA informou que encaminhará à Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO 

mensagem comunicando as ocorrências citadas, solicitando providências para o saneamento, 

além de solicitar ao Tomador os devidos esclarecimentos sobre a divergência de 

responsabilidade quanto à execução dos serviços apontados pela CGU. 

 

A DESO corroborou o achado de fiscalização e informou que adotará as seguintes 

providências: 

 

- Falhas nos serviços de reposição de pavimentação em paralelepípedo granítico: 
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a) a empreiteira só terá seu trecho considerado concluído e aceito quanto toda a reposição da 

pavimentação estiver sido executada. A contratada fará os devidos reparos sem qualquer custo 

adicional ao erário, como em todos os casos de recalque; 

 

- Falta de escoramento em serviços de escavação de valas para assentamento de tubulação de 

esgoto, localizado no Parque dos Faróis, às margens da BR-101/SE-Sul: 

 

b) no Parque dos Faróis, às margens da BR-101, será descontada a parte que não foi colocado 

o escoramento; 

 

- Caixa de passagem (diâmetro=600mm) encontrada sem tampa, na Rua K, n° 178, Bairro 

Palestina: 

 

c) cobrança para que a Contratada realize ações de recuperação das caixas danificadas. 

  
##/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, 

tendo em vista que foram constatadas as seguintes irregularidades na execução do objeto do 

Contrato de Repasse n° 0424387-31/2014: 

 

- item 2.1.1 - Falta de elaboração de Termo Aditivo de Supressão, no valor de R$ 

2.511.479,13, correspondente ao montante superestimado no plano de trabalho apresentado 

pela Compromissária SEDURB referente ao Termo de Compromisso n° 0424387-31/2014 

para complementação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Bacia do Rio Poxim (2ª 

Etapa); 

 

- item 2.1.2 - Sobrepreço, no montante de R$ 432.313,76, por percentual excessivo de 

serviços de Administração Local, inclusive Encargos Sociais Complementares, na obra de 

complementação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Bacia do Rio Poxim; 

 

- item 2.1.3 - Falta de comprovação da execução de serviços de escavação manual de vala, 

de escoramento metálico em área cravada, de esgotamento com bomba submersível e de 

tapume para proteção de valas em sondagens de interferência, medidos e atestados no 

montante de R$ 398.933,48; 

 

- item 2.1.4 - Previsão indevida de serviços de esgotamento por meio de bomba submersível 

e de ponteiras filtrantes a vácuo, no montante de R$ 285.777,72; 

 

- item 2.2.1 - Edital da Concorrência Pública n° 012/2014 contendo cláusulas de qualificação 

técnica e econômico-financeira restritivas ao caráter competitivo; 

 

- item 2.2.2 - Falta de comprovação de regularidade técnica e jurídica por parte da DESO 

junto à Caixa Econômica Federal; 

 

- item 2.2.3 - Falta de apresentação de prestação de contas parcial, no montante de R$ 

138.000,00, de recursos destinados à aquisição de terrenos para construção das Estações 

Elevatórias de Esgoto; 
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- item 2.2.4 - Falta de comprovação de regularidade do licenciamento ambiental da obra de 

complementação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Bacia do Poxim/SE, 2ª etapa; 

 

- item 2.2.5 - Atraso na execução da obra de complementação do Sistema de Esgotamento 

Sanitário da Bacia do Rio Poxim; 

 

- item 2.2.6 - Deficiências na execução da obra de complementação do Sistema de 

Esgotamento Sanitário da Bacia do Rio Poxim. 
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Ordem de Serviço: 201600546 

Município/UF: Aracaju/SE 

Órgão: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO 

Instrumento de Transferência: Convênio - 797215 

Unidade Examinada: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DE 

SERGIPE  

Montante de Recursos Financeiros: R$ 1.021.000,00 

 

1. Introdução 

 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 10 de março de 2016 a 04 de abril de 

2016 sobre a aplicação dos recursos do Programa 2012 – Agricultura Familiar/Ação 210O – 

Assistência Técnica e Extensão Rural para Agricultura Familiar no Estado de Sergipe. 

A ação fiscalizada destina-se a reestruturação das Unidades Operativas para fortalecimento da 

atividade de ATER com recursos do Orçamento Geral da União, previstos no Contrato de 

Repasse n° 797215/2013. 

Nesse contexto, realizou-se a fiscalização da execução do objeto do mencionado Contrato, 

assinado em 30 de dezembro de 2013, entre a União, por intermédio do concedente, Ministério 

da Desenvolvimento Agrário e a convenente, Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de 

Sergipe - EMDAGRO, no valor de R$ 1.021.000,00, sendo a R$ 1.000.000,00 recursos da 

União e R$ 21.000,00, contrapartida da convenente. 

Para realização do trabalho foram realizados os seguintes procedimentos: 

Análise do Contrato de Repasse nº 797215/2013; 

Verificação das informações registradas no SICONV sobre o Contrato de Repasse nº 

797215/2013; 

Análise dos processos de pagamentos realizados pelo convenente; 

Análise dos procedimentos de aquisição dos bens adquiridos pelo convenente; e 

Inspeção física dos bens adquiridos, realizada na sede do convenente, em 29 de março de 2016 

e nos municípios de Itabaiana e Ribeirópolis, em 04 de abril de 2016.  

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 
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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. Informação geral do contrato de repasse nº 797215/2013. 
 

Fato 
 

O Contrato de Repasse nº 2646.1012619-33/2013/MDA/CAIXA, Processo SICONV nº 

797215/2013, celebrado em 30 de dezembro de 2013 entre o Ministério do Desenvolvimento 

Agrário, concedente e a Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe, convenente, 

cujo objeto é a reestruturação das Unidades Operativas para fortalecimento da atividade de 

ATER. A vigência deste contrato se estende até 30 de dezembro de 2016, com prazo para 

prestação de contas de sessenta dias após o término da vigência contratual.  

O valor do contrato de repasse foi fixado em R$ 1.021.000,00, sendo R$ 1.000.000,00 de 

recursos do repasse da União e R$ 21.000,00 de recursos da contrapartida aportada pela 

convenente. 

Os recursos foram repassados por meio da ordem bancária nº 2014OB800025, de 04 de julho 

de 2014, no valor de R$ 1.000.000,00. A contrapartida do município, no valor de 

R$ 21.000,00, foi integralizada em 18 de maio de 2015. 

Até 18 de março de 2016, foram efetuados pagamentos no valor de R$ 678.936,32, o que 

representa 66,50% execução dos recursos aportados. 

O Plano de Trabalho deste Contrato de Repasse apresenta meta única, subdividida em 15 

etapas de aquisições de bens, das quais oito foram realizadas, conforme tabela a seguir: 

Tabela – Metas previstas X Metas realizadas 
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Meta Bens 

Qtde 

Previsto Realizado 

1 
Aquisição de equipamentos 

de trabalho 

Valor 

Unitário 

(R$) 

Total 

(R$) 

Valor 

Unitário 

(R$) 

Total 

(R$) 

1.1 Aparelho de GPS Básico 100 600,00  60.000,00  - - 

1.2 
Aparelho de GPS Básico 

Completo 
15 2.666,67  40.000,05  - - 

1.3 Veículo de Passeio 6 30.000,00  180.000,00  34.550,00  207.300,00  

1.4 Datashow 10 2.000,00  20.000,00  1.457,14  14.571,40  

1.5 Notebook 100 3.200,00  320.000,00  3.400,00  340.000,00  

1.6 Impressora 25 2.000,00  50.000,00  1.399,00  34.975,00  

1.7 Ultrabook 10 5.000,00  50.000,00  - - 

1.8 Filmadora 1 40.000,00  40.000,00  - - 

1.9 
Máquina Fotográfica digital 

básica 
36 1.388,89  50.000,04  470,00  16.920,00  

1.10 
Máquina Fotográfica 

profissional 
1 10.000,00  10.000,00  4.980,00  4.980,00  

1.11 Pluviometro 21 1.000,00  21.000,00  809,52  16.999,92  

1.12 Central de Refrigeração 2 5.000,00  10.000,00  - - 

1.13 Ar condicionado 60 1.500,00  90.000,00  - - 

1.14 Armário/arquivo 20 1.000,00  20.000,00  - - 

1.15 Estação de Trabalho 10 6.000,00  60.000,00  4.319,00 43.190,00  

  Total 1.021.000,09    678.936,32  

Fonte: Siconv, 16 de março de 2016. 

Em 16 de março de 2016, o contrato de repasse apresentava um saldo no valor de R$ 

435.326,15, no qual está incluído o rendimento de aplicações financeiras no valor de R$ 

93.262,47, conforme informações disponíveis no Siconv (consultas extrato bancário do 

contrato e rendimento de aplicações financeiras).    
##/Fato## 

2.1.2. Regularidade da documentação fiscal. 
 

Fato 
 

Após análise das informações disponibilizadas no SICONV – Sistema de gestão de Convênios 

e Contratos de Repasse, aba “documentos de liquidação” do módulo “execução convenente”, 

verificou-se que a Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe registrou os 

pagamentos efetuados em favor dos fornecedores dos bens adquiridos para consecução do 

objeto do Contrato de Repasse nº 797215/2013. O total dos pagamentos efetuados alcançou o 

montante de R$ 678.936,32, conforme tabela abaixo: 

Tabela – Pagamentos efetuados aos fornecedores. 

Fornecedores CNPJ 
Valor Pago 

(R$) 

E.R. Soluções Informática Ltda 05.778.325/0001-13 340.000,00  

Samam Veículos Ltda 13.136.197/0001-32 207.300,00  

Lenovo Tecnologia Brasil Ltda 07.27.920/0001-61 43.190,00  



120 

 

Marumbi Tecnologia Ltda 08.528681/0001-00 34.975,00  

FA Lima Informática Ltda 01.108.295/0001-66 21.900,00  

Hidromec Industria e Comércio Ltda 29.500.196/0001-65 16.999,92  

Ktec do Brasil Distribuidora de Produtos de Informática Ltda  06.135.603/0001-87 14.571,40  

Total Geral 678.936,32  

Fonte: SICONV, 14 de março de 2016. 

A Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe realizou o “upload” dos 

documentos de suporte do fornecimento dos bens, emitidos pelos contratados em 

conformidade com a legislação, trata-se de notas fiscais, cujos originais contêm aposição de 

carimbos com indicações do contrato de repasse e atesto da entrega dos bens. 

De acordo com o Siconv, aba “relatórios de execução”, os documentos de liquidação 

referentes às aquisições foram aprovados e os pagamentos foram realizados por meio de 

OBTV.  

  
##/Fato## 

2.1.3. Processos de aquisição dos bens objeto deste contrato de repasse. 
 

Fato 
 

Para aquisição dos bens, objeto do contrato de repasse nº 2646.1012619-

33/2013/MDA/CAIXA, processo Siconv nº 797215/2013, a Empresa de Desenvolvimento 

Agropecuário de Sergipe – EMDAGRO realizou os pregões eletrônicos nº 05 e 06/2015 e 

procedeu à adesão a quatro atas de registro de preços, conforme quadro abaixo. 

 

Quadro – Processos de aquisição de bens realizados pela EMDAGRO. 

FORNECEDOR CNPJ 
VALOR 

(R$) 

PROCESSO 

LICITATÓRIO 

ÓRGÃO 

RESPONSÁVEL 

PELA 

LICITAÇÃO 

Marumbi Tecnologia 

Ltda. 
08.528681/0001-00     34.975,00  

Ata nº 10/2013 - 

PE nº 13/2013 
INSS 

E.R. Soluções 

Informática Ltda. 
05.778.325/0001-13    340.000,00  

Ata nº 10/2013 - 

PE nº 02/2013 

Empresa de 

Tecnologia do 

Ceára 

Hidromec Indústria e 

Comércio Ltda. 
29.500.196/0001-65     16.999,92  PE nº 05/2015 Emdagro 

Lenovo Tecnologia 

Brasil Ltda. 
07.27.920/0001-61     43.190,00  

Ata nº 13/2013 - 

PE nº13/2013 

Ministério da 

Justiça - DPF 

Ktec do Brasil 

Distribuidora de 

Produtos de 

Informática Ltda. 

06.135.603/0001-87     14.571,40  
Ata nº 08/2014 - 

PE nº 05/2014 

Tribunal de 

Justiça do Estado 

do Amapá 
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FA Lima Informática 

Ltda. 
01.108.295/0001-66     21.900,00  PE nº 05/2015 Emdagro 

Samam Veículos 

Ltda. 
13.136.197/0001-32    207.300,00  PE nº 06/2015 Emdagro 

Fonte: Siconv, 16 de março de 2016. 

Para verificação da regularidade dos processos de aquisição de bens, procedeu-se à análise do 

Pregão Eletrônico nº 06/2105, realizado pela própria EMDAGRO e da adesão à Ata de 

Registro de Preços nº 10/2013, Pregão Eletrônico nº 02/2013, realizado pela Empresa de 

Tecnologia da Informação do Ceará – ETICE. Após análise, verificou-se a regularidade dos 

processos. 

  
##/Fato## 

2.1.4. Verificação da conformidade dos pagamentos realizados pela convenente. 
 

Fato 
 

A Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe – EMDAGRO realizou, até o 

encerramento do período de campo desta fiscalização, 66,50% do valor do Contrato de 

Repasse nº 797215/2013, alcançando o montante de R$ 678.936,32. 

Para verificação da consistência dos pagamentos efetuados, procedemos ao confronto entre os 

valores dos produtos informados nas notas fiscais com aqueles registrados nos processos 

licitatórios realizados para contratação dos fornecedores.  

Dessa forma, foram analisados os pagamentos realizados em favor dos fornecedores E.R. 

Soluções Informática Ltda, CNPJ 05.778.325/0001-13 e Samam Veículos Ltda CNPJ 

13.136.197/0001-32, que em conjunto, representam 80% dos pagamentos efetuados pela 

EMDAGRO. 

Após análise, verificou-se que os valores pagos às empresas E.R. Soluções Informática Ltda 

e Samam Veículos Ltda estão de acordo com aqueles apresentados na Ata de Registro de 

Preços nº 10/2013, referente ao Pregão Eletrônico nº 20130003, realizado pela Empresa de 

Tecnologia da Informação do Ceará – ETICE e na proposta vencedora do Pregão Eletrônico 

nº 006/2015, realizado pela EMDAGRO, respectivamente.    
##/Fato## 

2.2 Parte 2 

 

Nesta parte serão apresentadas as situações detectadas cuja competência primária para 

adoção de medidas corretivas pertence ao executor do recurso federal. 

Dessa forma, compõem o relatório para conhecimento dos Ministérios repassadores de 

recursos federais, bem como dos Órgãos de Defesa do Estado para providências no âmbito de 

suas competências, embora não exijam providências corretivas isoladas por parte das pastas 

ministeriais. Esta Controladoria não realizará o monitoramento isolado das providências 

saneadoras relacionadas a estas constatações. 

2.2.1. Subutilização dos bens adquiridos com recursos do contrato de repasse nº 

797215/2013. 
 

Fato 
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Foi realizada, em 29 de março de 2016, fiscalização dos equipamentos adquiridos com 

recursos federais repassados para a Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe – 

EMDAGRO por meio do Contrato de Repasse nº 797215/2013. 

Foram fiscalizados os bens adquiridos junto aos fornecedores E.R. Soluções Informática Ltda, 

CNPJ 05.778.325/0001-13 e Samam Veículos Ltda., CNPJ 13.136.197/0001-32, que em 

conjunto, representam 80% do montante de recursos aplicado no objeto do Contrato de 

Repasse. 

A empresa E.R. Soluções Informática Ltda. forneceu cem microcomputadores portáteis 

modelo L440, 20ASS1WC00, conforme nota fiscal nº 8582, de 27 de fevereiro de 2015 e a 

Samam Veículos Ltda. forneceu seis veículos modelo FIAT/Pálio Fire 4P, 05 passageiros, 

conforme notas fiscais 177429, 177432, 177433, 177434, 177436 e 177437, emitidas em 21 

de dezembro de 2015. 

Em que pese o período decorrido entre a aquisição dos bens, treze meses, no caso dos 

notebooks e três meses, no caso dos veículos, constatou-se que uma parte considerável dos 

bens se encontra na sede da EMDAGRO, ainda sem utilização nos trabalhos de ATER. 

Verificou-se que dos cem notebooks adquiridos, trinta ainda se encontram no almoxarifado 

da EMDAGRO e dos seis veículos, cinco permanecem na sede da empresa. 
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Foto – quatorze notebooks localizados no 

almoxarifado da EMDAGRO, Aracaju (SE), 29 de 

março de 2016. 

Foto – dezesseis notebooks localizados no 

almoxarifado da EMDAGRO, Aracaju (SE), 29 de 

março de 2016. 

  
Foto – Detalhe de um dos notebooks ainda 

embalados e mantidos em estoque no 

almoxarifado da EMDAGRO, Aracaju (SE), 29 de 

março de 2016. 

Foto – Detalhe de um dos notebooks ainda 

embalados e mantidos em estoque no 

almoxarifado da EMDAGRO, Aracaju (SE), 29 de 

março de 2016. 

  
Foto – Veículos Pálio Fire estacionados na 

garagem da EMDAGRO, Aracaju (SE), 29 de 

março de 2016. 

Foto – Veículo Pálio Fire de placa QKT-5144, 

Aracaju (SE), 29 de março de 2016. 

  
Foto – Veículo Pálio Fire de placa QKT-5154, 

Aracaju (SE), 29 de março de 2016. 
Foto – Veículo Pálio Fire de placa QKT-5146, 

Aracaju (SE), 29 de março de 2016. 
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Foto – Veículo Pálio Fire de placa QKT-5153, 

Aracaju (SE), 29 de março de 2016. 

Foto – Detalhe do motor do veículo de placa  QKT-

5153, Aracaju (SE), 29 de março de 2016. 

Fonte: Inspeção realizada em 29 de março de 2016. 

   
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício Presid. Nº 083/2016, de 25 de abril de 2016, a Empresa de 

Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe – EMDAGRO apresentou a seguinte 

manifestação: 

“(...) 

2. Em relação ao item 5, do Relatório Preliminar 201600546, que versa sobre 

“subutilização dos bens adquiridos com recursos do Contrato de Repasse n.º 797215/2013, de 

que foi constatado que uma boa parte dos computadores e dos veículos adquiridos 

encontravam-se na sede da EMDAGRO, ainda sem utilização nos trabalhos da ATER, 

esclarecemos que não obstante as dificuldades operacionais da falta de combustível e de 

quantitativo suficiente de pessoal na área de informática para proceder as instalações e 

configurações necessárias ao correto funcionamento dos equipamentos, estão sendo enviados  

esforços no sentido de colocar a disposição dos escritórios locais os notebooks adquiridos a 

fim de atender as atividades contidas no Plano de trabalho, ressaltamos que nesse mês já foram 

distribuídos 09 (nove) notebooks aos escritórios locais.  

 

3. Dentro desse mesmo item, em relação aos 05 (cinco) veículos que se encontravam na 

sede da Empresa, após três meses de sua aquisição, informamos que todos os veículos 

adquiridos devem ser plotados, com a respectiva identificação do Convênio, fonte de recurso 

e a logomarca do órgão, exigência essa que consta no Edital da Licitação, no entanto, os 

referidos veículos foram entregues na sede pela Concessionária SAMAM sem a devida 

identificação, sendo feito posteriormente. Esclarecemos que a situação atual não mais condiz 

com o que foi constatado, pois, dos 05 (cinco) veículos, 01 (um) já foi entregue ao escritório 

regional de Boquim, (02) estão em via de serem entregues aos escritórios regionais de Nossa 

Senhora da Glória e Lagarto, e os outros 02(dois) permanecerão na sede da Empresa, e todos 

serão utilizados para as atividades de apoio à ATER, em cumprimento ao Plano de trabalho 

contido no Contrato de Repasse n.º 797215/2013. 

 

4. Ressaltamos que os documentos que instruem a presente justificativa seguem em 

anexo, para as constatações devidas.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

De acordo com a justificativa apresentada pela EMDAGRO, dos trinta notebooks que se 

encontravam na sede da empresa ainda sem utilização, nove já foram distribuídos para os 
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escritórios locais, entretanto, a empresa não apresentou os termos de responsabilidades 

referentes às transferências dos equipamentos.  

Em que pese às dificuldades apontadas pela empresa, quanto ao quantitativo insuficiente de 

pessoal na área de informática para proceder às instalações e configurações necessárias ao 

correto funcionamento dos equipamentos, observa-se que uma quantidade significativa de 

equipamentos adquiridos (21%) ainda permanecem sem utilização, cujo valor alcança o 

montante de R$ 71.400,00. 

 

Quanto aos cinco veículos adquiridos em dezembro de 2015 e que permaneciam na garagem 

da empresa sem utilização, informou que três foram distribuídos para Unidades Regionais de 

Boquim, Nossa Senhora da Glória e Lagarto e dois permanecerão na sede da Empresa, e todos 

serão utilizados para as atividades de apoio a ATER. A empresa encaminhou os termos de 

responsabilidades dos veículos encaminhados para os escritórios regionais. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

3. Conclusão 

 

Com base nos exames realizados, conclui-se que a aplicação dos recursos federais não está 

adequada e exige providências de regularização por parte dos gestores federais, no que tange 

a subutilização de parte dos bens adquiridos com recursos deste contrato de repasse.  

 



126 

 

Ordem de Serviço: 201600464 

Município/UF: Aracaju/SE 

Órgão: MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO 

Instrumento de Transferência: Convênio - 776598 

Unidade Examinada: SEC.DE EST.DA MULHER,DA INCL E ASSIS.SOC,TRAB E DIR 

HUM  

Montante de Recursos Financeiros: R$ 4.289.843,62 

 

1. Introdução 

 

Os trabalhos de campo foram realizados, no período de 10 a 30 de março de 2016, sobre a 

aplicação dos recursos do Programa 113332071220JT0001 – Trabalho, Emprego e 

Renda/Manutenção, Modernização e Ampliação da Rede de Atendimento do Programa do 

Seguro-Desemprego no âmbito do Sistema Nacional de Emprego – Sine, realizado por 

intermédio de convênio entre o Ministério de Trabalho e Emprego – MTE, com intervenção 

do Governo do Estado de Sergipe. 

 

A ação fiscalizada destina-se à verificação do atendimento dos postos de emprego financiados 

com os recursos do FAT, principalmente quanto à coordenação dos serviços de Habilitação 

ao Seguro-Desemprego, Qualificação e Intermediação de Mão-de-Obra, no sentido de aferir 

se são oferecidos sob a ótica de fomento à empregabilidade. 

 

Nesse contexto, realizou-se fiscalização da execução do objeto do Convênio nº 776598, 

assinado em 31 de dezembro de 2012, no valor de R$ 3.899.857,84, junto com a contrapartida, 

no valor de R$ 389.985,78, quanto a sua regular aplicação de acordo com a legislação que 

rege a matéria e o plano de trabalho aprovado. 

 

Foram realizadas visitas in loco nos Postos de Atendimento: Sine Tobias Barreto/SE, Sine Nat 

Zé Peixe, Sine Nossa Senhora do Socorro/SE, Sine Laranjeiras/SE, Sine Boquim/SE, Sine 

Lagarto/SE e Sine Aracaju Matriz/SE. 

  

Foram analisados documentos comprobatórios das despesas pertinentes às seguintes rubricas 

do Plano de Trabalho do Convênio Plurianual Único – CP Sine: 

- 3.3.3.9.0.30.01 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos; 

- 3.3.3.9.0.30.16 – Material de expediente; 

- 3.3.3.9.0.30.22 – Material de Limpeza e Prod. de Higienização; 

- 3.3.3.9.0.33.03 – Locação de Meios de Transporte; 

- 3.3.3.9.0.37.03 – Vigilância Ostensiva; 

- 3.3.3.9.0.39.78 – Limpeza e Conservação; e 

- 3.4.4.9.0.52.42 – Mobiliário em geral. 

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 
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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. Plano de trabalho não contém detalhamento dos postos a serem atendidos, bem 

como os serviços a serem executados. 
 

Fato 
 

A Etapa 2 do Plano de Trabalho CP – Sine, referente ao período de 26/12/2013 a 20/12/2014, 

não prevê o detalhamento de gastos específicos por postos a serem atendidos nas ações 

contempladas de Intermediação de Mão de obra e Habilitação de Seguro Desemprego. As 

despesas analisadas foram destacadas a seguir: 

 
Quadro: Distribuição de recursos Orçamentários CPU 

Intermediação de Mão de Obra - IMO 

Rubricas Descrição R$ 

3.3.3.9.0.33.03 Locação de meios de Transporte 85.418,75 

3.3.3.9.0.37.03 Vigilância Ostensiva 40.789,72 

3.3.3.9.0.39.78 Limpeza e Conservação 43.630,76 
Fonte: Plano de Trabalho do Convênio Plurianual - CP Sine 

Quadro: Distribuição de recursos Orçamentários CPU 

Seguro Desemprego - SD 

Rubricas Descrição R$ 

3.3.3.9.0.33.03 Locação de meios de Transporte 31.593,25 

3.3.3.9.0.37.03 Vigilância Ostensiva 15.086,60 

3.3.3.9.0.39.78 Limpeza e Conservação 16.137,40 
Fonte: Plano de Trabalho do Convênio Plurianual - CP Sine 

Conforme Manual de Orientações para o Planejamento do Convênio Plurianual – CP Sine, 

deve ocorrer preenchimento obrigatório nos planos de trabalho que contemplem recursos 

alocados nestas rubricas, bem como é necessário guardar a devida coerência entre os recursos 

destas despesas com os projetos propostos. Conforme Item 6 deste Manual, a rede de 

atendimento deve possuir a estimativa de alocação de recursos por posto de atendimento, 

detalhando a estimativa de alocação de recursos do convênio posto a posto, em Custeio e 

Investimento##/Fato##.  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

A Secretaria de Estado da Mulher, Inclusão e Assistência Social, do Trabalho e dos Direitos 

Humanos - SEIDH enviou o Ofício nº 93/2016-GS, datado em 29 de abril de 2016, contendo 

a seguinte consideração: 

 

“Apresenta-se Justificativa Técnica ao Ofício nº 9.969/2016 CGU-REGIONAL/SE/CGU-PR, 

cujo objeto foi o resultado da fiscalização realizada pela Controladoria Geral da União 

referente ao Convênio nº 776598/2012, que diz respeito às ações para manutenção, 

modernização e ampliação da rede de atendimento do Programa do Programa do Seguro 

Desemprego no âmbito do Sistema Nacional de Emprego – SINE. 
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Primeiramente deve-se dizer que o Estado de Sergipe realizou em 30 de dezembro de 2014, 

através da Lei nº 7.950, uma reforma administrativa, que extinguiu a Secretaria de Estado do 

Trabalho e Emprego, Secretaria esta responsável pela execução do referido Convênio. 

As ações da extinta Secretaria do Trabalho e Emprego foram incorporadas à Secretaria de 

Estado da Mulher, Inclusão e Assistência Social, do Trabalho e dos Direitos Humanos – 

SEIDH, e que no processo de incorporação e fusão houve mudança no quadro de servidores 

que detinham conhecimento do pleito e acompanhavam execução do Convênio em questão, 

prejudicando, assim, a busca pelo histórico de monitoramento e acompanhamento. 

Ultrapassada esta introdução, deve-se dizer que a SEIDH identificou estas situações adversas 

apontadas pelo relatório da CGU logo no início do ano de 2015, e optou pela suspensão da 

utilização dos recursos do Convênio, mas não pela inexecução do Convênio nos exercícios de 

2015 e 2016, pois os serviços do SINE (capital/interior) tiveram continuidade de suas 

atividades, independentemente da utilização dos recursos federais. 

As situações adversas, apontadas pelo relatório preliminar de nº 201600464, tais como 

ausência de controle patrimonial dos bens adquiridos com recursos do convênio e tombamento 

imobiliários adquiridos nos postos de atendimentos, estão sendo efetivadas junto aos 

municípios sergipanos através de Termo de Cooperação Técnica firmados entre entes. Em 

anexo estes Termos. 

Tendo em vista o curto prazo dado para se apresentar o controle dos bens patrimoniais 

adquiridos, os tombamentos, os registros da execução da mão de obra, dentre outros, 

informamos que em outra oportunidade faremos toda a demonstração. 

Visando viabilizar os termos de Cooperação Técnica com os municípios acima citados, a 

SEIDH realizou um encontro com Prefeitos, Secretários Municipais e Coordenadores dos 

postos do interior, além de um treinamento com todos os agentes municipais onde os mesmos 

estariam aptos e habilitados a utilizar o sistema no ano de 2015. Segue, em anexo, a lista de 

presença dos participantes do treinamento (interior/capital). 

No que diz respeito aos Postos de Atendimento, foi identificado precariedade nas suas 

estruturas físicas. Nesse caso, a SEIDH irá seguir a orientação do Manual de Orientação para 

o Planejamento do Convênio Plurianual – SINE, o qual norteia a realização de um plano de 

providências. 

Neste sentido, a SEIDH não medirá esforços na busca da resolução quanto aos procedimentos 

administrativos identificados pelo relatório. 

Por fim, deve-se dizer que as visitas de inspeção da CGU ocorreram no ano de 2016, e que as 

pessoas entrevistadas não tinham conhecimento da execução do Convênio nos anos de 2012, 

2013 e 2014. 

Em momento oportuno se juntará aos autos os documentos comprobatórios de todos os gastos 

efetivados. 

Por derradeiro, frise-se que, não houve repasse de qualquer valor para a execução da Etapa 2 

e 3, do Plano de Trabalho – Distribuição de Recursos Orçamentários CPU – CP SINE. Todas 

as ações executadas foram referentes à etapa 1. 

No momento há R$187.449,00 de saldo financeiro aplicado para que seja feita a devolução. 
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Eis o que se tinha para relatar e justificar preliminarmente.”  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A manifestação da SEIDH corrobora o achado de fiscalização, tendo em vista que a gestora 

em sua justificativa informa que foram identificadas situações adversas apontadas pelo 

relatório da CGU logo no início do ano de 2015, tendo optado pela suspensão da utilização 

dos recursos do Convênio.  

 

No entanto, não foi apresentado nenhum documento que evidenciasse formalmente o pedido 

de suspensão de execução do convênio encaminhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, 

bem como não foram apresentados documentos e/ou medidas adotados ao longo de 2015 a 

fim de sanar os fatos expostos. Também não foi disponibilizada a Portaria de Nomeação de 

responsável pelo controle e fiscalização da execução do Convênio nº 776598/2012, em 

resposta à Solicitação de Fiscalização nº 201600464/002, de 30/03/2016. 

 

Ademais, esta Secretaria não se manifestou quanto ao fato de o plano de trabalho não conter 

o detalhamento dos postos a serem atendidos, bem como os serviços a serem executadosseControleInterno#.  
##/AnaliseControleInterno## 

 

 

2.2 Parte 2 

 

Nesta parte serão apresentadas as situações detectadas cuja competência primária para 

adoção de medidas corretivas pertence ao executor do recurso federal. 

Dessa forma, compõem o relatório para conhecimento dos Ministérios repassadores de 

recursos federais, bem como dos Órgãos de Defesa do Estado para providências no âmbito de 

suas competências, embora não exijam providências corretivas isoladas por parte das pastas 

ministeriais. Esta Controladoria não realizará o monitoramento isolado das providências 

saneadoras relacionadas a estas constatações. 

2.2.1. Pagamento no valor de R$ 84.087,56 por serviços de limpeza e conservação não 

prestados nos Postos de atendimento, apesar de haver previsão no plano de trabalho. 
 

Fato 
 

Verificou-se, por meio de análise documental, que houve pagamentos no montante de R$ 

84.087,56 a título de serviços de limpeza e conservação dos postos de atendimento. Entretanto, 

em visita aos postos Tobias Barreto, Zé Peixe, Nossa Senhora do Socorro, Laranjeiras, 

Boquim e Lagarto, em entrevista com os coordenadores e agentes dos postos, verificou-se que 

não houve execução de serviços de limpeza durante o período de 01/01/2014 a 31/12/2014, 

apesar de haver, no Plano de Trabalho - Distribuição de Recursos Orçamentários - CP-Sine 

Etapa 2, rubrica específica 3.3.3.9.0.39.78 – Limpeza e Conservação que contém valores no 

montante de R$ 43.630,76 referente à ação de Intermediação de Mão de Obra e de R$ 

16.137,40 referente à ação de Seguro Desemprego#/Fato##.  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

A SEIDH enviou o Ofício nº 93/2016-GS, datado em 29 de abril de 2016, contendo as 

seguintes considerações: 
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“(...) Primeiramente deve-se dizer que o Estado de Sergipe realizou em 30 de dezembro de 

2014, através da Lei nº 7.950, uma reforma administrativa, que extinguiu a Secretaria de 

Estado do Trabalho e Emprego, Secretaria esta responsável pela execução do referido 

Convênio. 

As ações da extinta Secretaria do Trabalho e Emprego foram incorporadas à Secretaria de 

Estado da Mulher, Inclusão e Assistência Social, do Trabalho e dos Direitos Humanos – 

SEIDH, e que no processo de incorporação e fusão houve mudança no quadro de servidores 

que detinham conhecimento do pleito e acompanhavam execução do Convênio em questão, 

prejudicando, assim, a busca pelo histórico de monitoramento e acompanhamento.(...) 

(...) No que diz respeito aos Postos de Atendimento, foi identificado precariedade nas suas 

estruturas físicas. Nesse caso, a SEIDH irá seguir a orientação do Manual de Orientação para 

o Planejamento do Convênio Plurianual – SINE, o qual norteia a realização de um plano de 

providências. 

Neste sentido, a SEIDH não medirá esforços na busca da resolução quanto aos 

procedimentos administrativos identificados pelo relatório. 

Por fim, deve-se dizer que as visitas de inspeção da CGU ocorreram no ano de 2016, e que 

as pessoas entrevistadas não tinham conhecimento da execução do Convênio nos anos de 

2012, 2013 e 2014. 

Em momento oportuno se juntará aos autos os documentos comprobatórios de todos os gastos 

efetivados.(...)”  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A Secretaria não se manifestou, especificamente, quanto aos serviços de limpeza e 

conservação não prestados nos postos de atendimento, apesar de haver previsão no plano de 

trabalho. 

 

Ante o exposto, verifica-se que os registros dos Recursos Orçamentários no CP-Sine 

referentes à ação de Intermediação de Mão de Obra e à ação de Habilitação Seguro 

Desemprego devem se adequar à Cláusula Quarta do Convênio nº 776598/2012, que afirma 

como obrigação da Convenente arquivar os documentos comprobatórios das receitas e 

despesas realizadas, assim como da execução do objeto do convênio, em ordem cronológica, 

no órgão de contabilização, pelo prazo de dez anos, contados da data da aprovação da 

prestação de contas, onde ficarão à disposição do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE 

e dos órgãos de controle interno e externo da União. Na digitalização, os documentos 

originais devem ser conservados em arquivo, pelo prazo de cinco anos do julgamento das 

contas dos responsáveis concedentes e contratantes pelo Tribunal de Contas da União. 

Ressalta-se que a Secretaria está obrigada, também, a ater-se às orientações expressas no 

Manual de Orientações para o Planejamento do Convênio Plurianual - Sine – CP SineiseControleInterno##.  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.2. Pagamento no valor de R$ 114.896,68 por serviço de vigilância não prestado nos 

Postos de atendimento, apesar de haver previsão no plano de trabalho. 
 

Fato 
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Verificou-se, por meio de análise documental, que houve pagamentos no montante de R$ 

114.896,68 a título de serviço de vigilância dos postos de atendimento. Entretanto, em visita 

aos postos Tobias Barreto, Zé Peixe, Nossa Senhora do Socorro, Laranjeiras, Boquim e 

Lagarto, em entrevista com os coordenadores e agentes dos postos, verificou-se que não houve 

execução de serviços de vigilância durante o período de 01/01/2014 a 31/12/2014, apesar de 

haver no Plano de Trabalho - Distribuição de Recursos Orçamentários CPU - CP-Sine Etapa 

2, rubrica específica 3.3.3.9.0.37.03 – Vigilância Ostensiva que contém valores no montante 

de R$ 40.789,72 referente à ação de Intermediação de Mão de Obra e de R$ 15.086,60 

referente à ação de Seguro Desemprego.  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

A SEIDH enviou o Ofício nº 93/2016-GS, datado em 29 de abril de 2016, contendo as 

seguintes considerações: 

 

“(...) Primeiramente deve-se dizer que o Estado de Sergipe realizou em 30 de dezembro de 

2014, através da Lei nº 7.950, uma reforma administrativa, que extinguiu a Secretaria de 

Estado do Trabalho e Emprego, Secretaria esta responsável pela execução do referido 

Convênio. 

As ações da extinta Secretaria do Trabalho e Emprego foram incorporadas à Secretaria de 

Estado da Mulher, Inclusão e Assistência Social, do Trabalho e dos Direitos Humanos – 

SEIDH, e que no processo de incorporação e fusão houve mudança no quadro de servidores 

que detinham conhecimento do pleito e acompanhavam execução do Convênio em questão, 

prejudicando, assim, a busca pelo histórico de monitoramento e acompanhamento.(...) 

(...) No que diz respeito aos Postos de Atendimento, foi identificado precariedade nas suas 

estruturas físicas. Nesse caso, a SEIDH irá seguir a orientação do Manual de Orientação para 

o Planejamento do Convênio Plurianual – SINE, o qual norteia a realização de um plano de 

providências. 

Neste sentido, a SEIDH não medirá esforços na busca da resolução quanto aos 

procedimentos administrativos identificados pelo relatório. 

Por fim, deve-se dizer que as visitas de inspeção da CGU ocorreram no ano de 2016, e que 

as pessoas entrevistadas não tinham conhecimento da execução do Convênio nos anos de 

2012, 2013 e 2014. 

Em momento oportuno se juntará aos autos os documentos comprobatórios de todos os gastos 

efetivados.(...)”  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A Secretaria não se manifestou, especificamente, quanto aos serviços de vigilância não 

prestados nos Postos de Atendimento, apesar de haver previsão no plano de trabalho. 

 

Ante o exposto, verifica-se que os registros dos Recursos Orçamentários CPU - CP-Sine 

referente à ação de Intermediação de Mão de Obra e à ação de Habilitação Seguro Desemprego 

devem se adequar à Cláusula Quarta do Convênio nº 776598/2012, que afirma como obrigação 

da Convenente arquivar os documentos comprobatórios das receitas e despesas realizadas, 

assim como da execução do objeto do convênio, em ordem cronológica, no órgão de 

contabilização, pelo prazo de dez anos, contados da data da aprovação da prestação de contas, 
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onde ficarão à disposição do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE e dos órgãos de 

controle interno e externo da União. Na digitalização, os documentos originais devem ser 

conservados em arquivo, pelo prazo de cinco anos do julgamento das contas dos responsáveis 

concedentes e contratantes pelo Tribunal de Contas da União. 

Ressalta-se que a Secretaria está obrigada, também, a ater-se às orientações expressas no 

Manual de Orientações para o Planejamento do Convênio Plurianual - Sine – CP Sine.  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.3. Pagamento no valor de R$ 19.326,72 por materiais previstos no plano de trabalho, 

mas não fornecidos aos postos de atendimento. 
 

Fato 
 

Verificou-se, por meio de análise documental, que houve pagamentos no montante de R$ 

9.605,20 a título de materiais de limpeza e R$ 9.721,52 a título de material de expediente, 

todos destinados aos postos de atendimento. Entretanto, em visita aos postos Tobias Barreto, 

Zé Peixe, Nossa Senhora do Socorro, Laranjeiras, Boquim e Lagarto, em entrevista com os 

coordenadores e agentes dos postos, verificou-se que não houve entrega de material de 

limpeza nem de material de expediente durante o período de 01/01/2014 a 31/12/2014, apesar 

de haver, no Plano de Trabalho - Distribuição de Recursos Orçamentários CPU - CP-Sine 

Etapa 2, rubricas específicas (3.3.3.9.0.30.22 – Material de Limpeza e Prod. de Higienização 

e 3.3.3.9.0.30.16 – Material de Expediente) que contêm valores no montante de R$ 18.539,82 

e R$ 6.782,00 respectivamente, referentes à ação de Intermediação de Mão de Obra e de R$ 

6.857,20 e R$ 2.508,40, referentes à ação de Seguro Desemprego.  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

A SEIDH enviou o Ofício nº 93/2016-GS, datado em 29 de abril de 2016, contendo as 

seguintes considerações: 

 

“(...) Primeiramente deve-se dizer que o Estado de Sergipe realizou em 30 de dezembro de 

2014, através da Lei nº 7.950, uma reforma administrativa, que extinguiu a Secretaria de 

Estado do Trabalho e Emprego, Secretaria esta responsável pela execução do referido 

Convênio. 

As ações da extinta Secretaria do Trabalho e Emprego foram incorporadas à Secretaria de 

Estado da Mulher, Inclusão e Assistência Social, do Trabalho e dos Direitos Humanos – 

SEIDH, e que no processo de incorporação e fusão houve mudança no quadro de servidores 

que detinham conhecimento do pleito e acompanhavam execução do Convênio em questão, 

prejudicando, assim, a busca pelo histórico de monitoramento e acompanhamento.(...) 

(...) No que diz respeito aos Postos de Atendimento, foi identificado precariedade nas suas 

estruturas físicas. Nesse caso, a SEIDH irá seguir a orientação do Manual de Orientação para 

o Planejamento do Convênio Plurianual – SINE, o qual norteia a realização de um plano de 

providências. 

Neste sentido, a SEIDH não medirá esforços na busca da resolução quanto aos 

procedimentos administrativos identificados pelo relatório. 

Por fim, deve-se dizer que as visitas de inspeção da CGU ocorreram no ano de 2016, e que 

as pessoas entrevistadas não tinham conhecimento da execução do Convênio nos anos de 

2012, 2013 e 2014. 
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Em momento oportuno se juntará aos autos os documentos comprobatórios de todos os gastos 

efetivados.(...).”  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A Secretaria não se manifestou, especificamente, quanto ao pagamento por materiais previstos 

no plano de trabalho, mas não fornecidos aos postos de atendimento. 

 

Ante o exposto, verifica-se que os registros dos Recursos Orçamentários CPU - CP-Sine 

referente à ação de Intermediação de Mão de Obra e à ação de Habilitação Seguro Desemprego 

devem se adequar à Cláusula Quarta do Convênio nº 776598/2012, que afirma como obrigação 

da Convenente arquivar os documentos comprobatórios das receitas e despesas realizadas, 

assim como da execução do objeto do convênio, em ordem cronológica, no órgão de 

contabilização, pelo prazo de dez anos, contados da data da aprovação da prestação de contas, 

onde ficarão à disposição do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE e dos órgãos de 

controle interno e externo da União. Na digitalização, os documentos originais devem ser 

conservados em arquivo, pelo prazo de cinco anos do julgamento das contas dos responsáveis 

concedentes e contratantes pelo Tribunal de Contas da União. 

Ressalta-se que a Secretaria está obrigada, também, a ater-se às orientações expressas no 

Manual de Orientações para o Planejamento do Convênio Plurianual - Sine – CP Sine.  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.4. Posto de atendimento não contém controle da utilização de veículos em ação 

expressa em plano de trabalho. 
 

Fato 
 

Em visita aos postos Tobias Barreto, Zé Peixe, Laranjeiras, Nossa Senhora do Socorro, 

Boquim, Lagarto e Aracaju, em entrevista com os coordenadores e agentes dos postos, 

verificou-se ausência de controles de utilização de veículos durante o período de 01/01/2014 

a 31/12/2014.  

Ressalta-se que há, no Plano de Trabalho - Distribuição de Recursos Orçamentários CPU - 

CP-Sine Etapa 2, rubrica específica 3.3.3.9.0.33.03 – Locação de Meios de Transporte que 

contém valores no montante de R$ 85.418,75 referente à ação de Intermediação de Mão de 

Obra e de R$ 31.593,25 referente à ação de Seguro Desemprego. Após análise documental, 

verificou-se que ocorreram pagamentos a fornecedores a título de locação de veículos no 

montante de R$ 288.363,90, valor superior ao orçado, conforme demonstrado acima.  

Desta forma, constata-se a necessidade de controle de utilização dos veículos, de maneira a 

comprovar se os valores pagos de fato correspondem à prestação de serviços de locação de 

veículos no âmbito do convênio, ou seja, nos postos de atendimento, conforme previsto no 

Plano de Aplicação Detalhado.  

Cabe ressaltar que o item 9.3 do Manual de Orientações para o Planejamento do Convênio 

Plurianual – Sine prevê como obrigatório o detalhamento de gastos específicos, como o de 

locação de veículos. Os planos de aplicação detalhados devem guardar a devida coerência 

entre os recursos da rubrica com o número e tipo de veículo locado, sendo necessário, ainda, 

detalhar a intenção de locação de veículos para utilização exclusiva nas ações relacionadas ao 

objeto do convênio. Deve ainda ser apresentada justificativa para a locação de veículos, 

inclusive com apresentação de comparação custo-benefício em relação a comprar/manter 

veículos, bem como o endereço onde o veículo ficará disponívelato.  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
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A SEIDH enviou o Ofício nº 93/2016-GS, datado em 29 de abril de 2016, contendo as 

seguintes considerações: 

 

“(...) Primeiramente deve-se dizer que o Estado de Sergipe realizou em 30 de dezembro de 

2014, através da Lei nº 7.950, uma reforma administrativa, que extinguiu a Secretaria de 

Estado do Trabalho e Emprego, Secretaria esta responsável pela execução do referido 

Convênio. 

As ações da extinta Secretaria do Trabalho e Emprego foram incorporadas à Secretaria de 

Estado da Mulher, Inclusão e Assistência Social, do Trabalho e dos Direitos Humanos – 

SEIDH, e que no processo de incorporação e fusão houve mudança no quadro de servidores 

que detinham conhecimento do pleito e acompanhavam execução do Convênio em questão, 

prejudicando, assim, a busca pelo histórico de monitoramento e acompanhamento.(...) 

(...) No que diz respeito aos Postos de Atendimento, foi identificado precariedade nas suas 

estruturas físicas. Nesse caso, a SEIDH irá seguir a orientação do Manual de Orientação para 

o Planejamento do Convênio Plurianual – SINE, o qual norteia a realização de um plano de 

providências. 

Neste sentido, a SEIDH não medirá esforços na busca da resolução quanto aos 

procedimentos administrativos identificados pelo relatório. 

Por fim, deve-se dizer que as visitas de inspeção da CGU ocorreram no ano de 2016, e que 

as pessoas entrevistadas não tinham conhecimento da execução do Convênio nos anos de 

2012, 2013 e 2014. 

Em momento oportuno se juntará aos autos os documentos comprobatórios de todos os gastos 

efetivados.(...)”  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A Secretaria não se manifestou, especificamente, quanto à ausência de controle da utilização 

de veículos nos postos de atendimento. 

 

Ante o exposto, verifica-se que os registros dos Recursos Orçamentários CPU - CP-Sine 

referente à ação de Intermediação de Mão de Obra e à ação de Habilitação Seguro Desemprego 

devem se adequar à Cláusula Quarta do Convênio nº 776598/2012, que afirma como obrigação 

da Convenente arquivar os documentos comprobatórios das receitas e despesas realizadas, 

assim como da execução do objeto do convênio, em ordem cronológica, no órgão de 

contabilização, pelo prazo de dez anos, contados da data da aprovação da prestação de contas, 

onde ficarão à disposição do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE e dos órgãos de 

controle interno e externo da União. Na digitalização, os documentos originais devem ser 

conservados em arquivo, pelo prazo de cinco anos do julgamento das contas dos responsáveis 

concedentes e contratantes pelo Tribunal de Contas da União. 

Ressalta-se que a Secretaria está obrigada, também, a ater-se às orientações expressas no 

Manual de Orientações para o Planejamento do Convênio Plurianual - Sine – CP Sine.  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.5. Postos de Atendimento não apresentaram registros de execução das ações de 

Habilitação de Seguro de Desemprego - HSD. 
 



135 

 

Fato 
 

Em visita aos postos de Tobias Barreto, Nossa Senhora do Socorro, Laranjeiras e Lagarto, 

constatou-se ausência de registros referentes ao período de 01/01/2014 a 31/12/2014 

referentes às rotinas de atendimento ao trabalhador detalhadas a seguir:  

1. Rotinas e instrumentos utilizados na pré-triagem para a habilitação do trabalhador ao 

benéfico seguro-desemprego; e 

2. Rotina de intermediação para o trabalhador que requer o benefício seguro-desemprego 

(rotina de recusa).  

Ressalta-se que, de acordo com o item 11.2 do Manual de Orientações do Convênio Plurianual 

Sine – CP Sine – 2014, o prazo de guarda dos requerimentos do seguro-desemprego deve ser 

de 10 (dez) anos, contados da data em que foi aprovada a prestação de contas.  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

A SEIDH enviou o Ofício nº 93/2016-GS, datado em 29 de abril de 2016, contendo as 

seguintes considerações: 

 

“(...) Primeiramente deve-se dizer que o Estado de Sergipe realizou em 30 de dezembro de 

2014, através da Lei nº 7.950, uma reforma administrativa, que extinguiu a Secretaria de 

Estado do Trabalho e Emprego, Secretaria esta responsável pela execução do referido 

Convênio. 

As ações da extinta Secretaria do Trabalho e Emprego foram incorporadas à Secretaria de 

Estado da Mulher, Inclusão e Assistência Social, do Trabalho e dos Direitos Humanos – 

SEIDH, e que no processo de incorporação e fusão houve mudança no quadro de servidores 

que detinham conhecimento do pleito e acompanhavam execução do Convênio em questão, 

prejudicando, assim, a busca pelo histórico de monitoramento e acompanhamento.(...) 

(...) No que diz respeito aos Postos de Atendimento, foi identificado precariedade nas suas 

estruturas físicas. Nesse caso, a SEIDH irá seguir a orientação do Manual de Orientação para 

o Planejamento do Convênio Plurianual – SINE, o qual norteia a realização de um plano de 

providências. 

Neste sentido, a SEIDH não medirá esforços na busca da resolução quanto aos 

procedimentos administrativos identificados pelo relatório. 

Por fim, deve-se dizer que as visitas de inspeção da CGU ocorreram no ano de 2016, e que 

as pessoas entrevistadas não tinham conhecimento da execução do Convênio nos anos de 

2012, 2013 e 2014. 

Em momento oportuno se juntará aos autos os documentos comprobatórios de todos os gastos 

efetivados.(...)”  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A Secretaria não se manifestou, especificamente, quanto à ausência de registros de execução 

das ações de Habilitação de Seguro de Desemprego - HSD nos postos de atendimento. 

 

Ante o exposto, verifica-se que os registros dos Recursos Orçamentários CPU - CP-Sine 

referente à ação de Intermediação de Mão de Obra e à ação de Habilitação Seguro Desemprego 

devem se adequar à Cláusula Quarta do Convênio nº 776598/2012, que afirma como obrigação 

da Convenente arquivar os documentos comprobatórios das receitas e despesas realizadas, 
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assim como da execução do objeto do convênio, em ordem cronológica, no órgão de 

contabilização, pelo prazo de dez anos, contados da data da aprovação da prestação de contas, 

onde ficarão à disposição do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE e dos órgãos de 

controle interno e externo da União. Na digitalização, os documentos originais devem ser 

conservados em arquivo, pelo prazo de cinco anos do julgamento das contas dos responsáveis 

concedentes e contratantes pelo Tribunal de Contas da União. 

 

Ressalta-se que a Secretaria está obrigada, também, a ater-se às orientações expressas no 

Manual de Orientações para o Planejamento do Convênio Plurianual - Sine – CP Sine.  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.6. Inexecução de ações do convênio CP-Sine Etapa 1 e CP-Sine Etapa 2 do Plano de 

Trabalho em postos de atendimento e ausência de agentes credenciados no Sine. 
 

Fato 
 

As unidades de atendimento de Laranjeiras, Tobias Barreto, Nossa Senhora das Dores e 

Itabaiana não possuem agentes credenciados no Sistema Nacional de Emprego, bem como 

verificou-se que estas unidades, também, não realizaram registro no sistema de nenhuma das 

ações voltadas para a integração das políticas públicas de emprego, trabalho e renda 

relacionadas à Habilitação de Seguro Desemprego e Intermediação de Mão de Obra. Esta 

operacionalização, no que diz respeito às atividades de pré-triagem e habilitação de 

requerentes, auxílio aos requerentes e segurados na busca de novo emprego e às ações voltadas 

para a reciclagem profissional, deve ser executada prioritariamente através do Sistema 

Nacional de Emprego - SINE.  

Apesar de estes postos não terem utilizado o sistema, eles se encontram credenciados e, 

também estão previstos em Projeto Básico aprovado, de forma que houve disponibilização de 

recursos para atendimento destas áreas.  

Assim, diante da inexecução do convênio CP-Sine Etapa 1 e CP-Sine Etapa 2 do Plano de 

Trabalho, verifica-se que é necessária a devolução destes recursos relativos a estes postos, 

tendo em vista que nenhuma atividade foi implementada relacionada aos compromissos 

assumidos pela convenente no Termo de Convênio.  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

A SEIDH enviou o Ofício nº 93/2016-GS, datado em 29 de abril de 2016, contendo as 

seguintes considerações: 

 

“(...) Primeiramente deve-se dizer que o Estado de Sergipe realizou em 30 de dezembro de 

2014, através da Lei nº 7.950, uma reforma administrativa, que extinguiu a Secretaria de 

Estado do Trabalho e Emprego, Secretaria esta responsável pela execução do referido 

Convênio. 

As ações da extinta Secretaria do Trabalho e Emprego foram incorporadas à Secretaria de 

Estado da Mulher, Inclusão e Assistência Social, do Trabalho e dos Direitos Humanos – 

SEIDH, e que no processo de incorporação e fusão houve mudança no quadro de servidores 

que detinham conhecimento do pleito e acompanhavam execução do Convênio em questão, 

prejudicando, assim, a busca pelo histórico de monitoramento e acompanhamento.(...) 

(...) No que diz respeito aos Postos de Atendimento, foi identificado precariedade nas suas 

estruturas físicas. Nesse caso, a SEIDH irá seguir a orientação do Manual de Orientação para 
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o Planejamento do Convênio Plurianual – SINE, o qual norteia a realização de um plano de 

providências. 

Neste sentido, a SEIDH não medirá esforços na busca da resolução quanto aos 

procedimentos administrativos identificados pelo relatório. 

Por fim, deve-se dizer que as visitas de inspeção da CGU ocorreram no ano de 2016, e que 

as pessoas entrevistadas não tinham conhecimento da execução do Convênio nos anos de 

2012, 2013 e 2014. 

Em momento oportuno se juntará aos autos os documentos comprobatórios de todos os gastos 

efetivados.(...)”ifestacaoUnidadeExaminada”#  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A Secretaria não se manifestou especificamente quanto à inexecução de ações do convênio 

CP-Sine Etapa 1 e CP-Sine Etapa 2 do Plano de Trabalho em postos de atendimento e 

ausência de agentes credenciados no Sine. 

 

Ante o exposto, verifica-se que os registros dos Recursos Orçamentários CPU - CP-Sine 

referente à ação de Intermediação de Mão de Obra e à ação de Habilitação Seguro 

Desemprego devem se adequar à Cláusula Quarta do Convênio nº 776598/2012, que afirma 

como obrigação da Convenente arquivar os documentos comprobatórios das receitas e 

despesas realizadas, assim como da execução do objeto do convênio, em ordem cronológica, 

no órgão de contabilização, pelo prazo de dez anos, contados da data da aprovação da 

prestação de contas, onde ficarão à disposição do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE 

e dos órgãos de controle interno e externo da União. Na digitalização, os documentos 

originais devem ser conservados em arquivo, pelo prazo de cinco anos do julgamento das 

contas dos responsáveis concedentes e contratantes pelo Tribunal de Contas da União. 

 

Ressalta-se que a Secretaria está obrigada, também, a ater-se às orientações expressas no 

Manual de Orientações para o Planejamento do Convênio Plurianual - Sine – CP Sine.##/AnaliseControleInterno##  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.7. Posto com estrutura física precária para atendimento de atividade do convênio. 
 

Fato 
 

Em visita in loco ao Posto de Laranjeiras, verificou-se que as instalações apresentam 

condições precárias para atendimento, as paredes encontram-se com rachaduras e necessidade 

de pintura e há salas inoperantes com mobiliário obsoleto, como se evidencia a seguir:  
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Foto - Fachada de entrada sem manutenção, 

Laranjeiras/SE, 30 de março de 2016. 

Foto - Sala de atendimento sem o Sistema Sine, 

Laranjeiras/SE, 30 de março de 2016. 

  

Foto - Salas desativadas, Laranjeiras/SE, 30 de 

março de 2016. 

Foto: Bens obsoletos, Laranjeiras/SE, 30 de março 

de 2016. 

 

O Item 6.4 do Manual de Orientações para o Planejamento do Convênio Plurianual - Sine – 

CP Sine,- Controle e monitoramento dos postos de atendimento ressalta que é necessária a 

realização de controle e monitoramento dos postos de atendimento do SINE, perpassando o 

monitoramento de: desempenho físico; indicadores de acompanhamento utilizados; controle 

de custos; e métodos e recursos utilizados para obtenção das informações.  

Assim, verifica-se relevante avaliar a manutenção de credenciamento de posto sem estrutura 

física adequada para recepção de trabalhadores##/Fato.  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

A SEIDH enviou o Ofício nº 93/2016-GS, datado em 29 de abril de 2016, contendo as 

seguintes considerações: 

 

“(...) Primeiramente deve-se dizer que o Estado de Sergipe realizou em 30 de dezembro de 

2014, através da Lei nº 7.950, uma reforma administrativa, que extinguiu a Secretaria de 
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Estado do Trabalho e Emprego, Secretaria esta responsável pela execução do referido 

Convênio. 

As ações da extinta Secretaria do Trabalho e Emprego foram incorporadas à Secretaria de 

Estado da Mulher, Inclusão e Assistência Social, do Trabalho e dos Direitos Humanos – 

SEIDH, e que no processo de incorporação e fusão houve mudança no quadro de servidores 

que detinham conhecimento do pleito e acompanhavam execução do Convênio em questão, 

prejudicando, assim, a busca pelo histórico de monitoramento e acompanhamento.(...) 

(...) No que diz respeito aos Postos de Atendimento, foi identificado precariedade nas suas 

estruturas físicas. Nesse caso, a SEIDH irá seguir a orientação do Manual de Orientação para 

o Planejamento do Convênio Plurianual – SINE, o qual norteia a realização de um plano de 

providências. 

Neste sentido, a SEIDH não medirá esforços na busca da resolução quanto aos 

procedimentos administrativos identificados pelo relatório. 

Por fim, deve-se dizer que as visitas de inspeção da CGU ocorreram no ano de 2016, e que 

as pessoas entrevistadas não tinham conhecimento da execução do Convênio nos anos de 

2012, 2013 e 2014. 

Em momento oportuno se juntará aos autos os documentos comprobatórios de todos os gastos 

efetivados.(...)”  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A manifestação da SEIDH corrobora o achado de fiscalização, tendo em vista que a gestora, 

em sua justificativa, informa que foram identificadas precariedades nas estruturas físicas dos 

postos.  

No entanto é indispensável que a secretaria observe as orientações do Item 6 do Manual de 

Orientações para o Planejamento do Convênio Plurianual - Sine – CP Sine, 2014, bem como 

observe as alterações neste item do Manual revisado em 2015. Deve também realizar uma 

verificação referente à cobertura atual da rede de atendimento, listar todos os postos de 

atendimento existentes, sua localização, responsáveis pela execução (estado, município ou 

outra entidade), estrutura física e de pessoal e ações desenvolvidas por cada um.  

Comentar, ainda, sobre a adequação da cobertura geográfica às necessidades do mercado de 

trabalho; avaliar adequadamente a necessidade de abertura, fechamento e remanejamento de 

postos; e realizar o devido controle, monitoramento e Supervisão in loco dos postos de 

atendimento. #/AnaliseControleInterno## 

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.8. Ausência de controle patrimonial dos bens adquiridos com recursos do convênio 

e enviados às unidades de atendimento ao trabalhador. 
 

Fato 
 

O Plano de Trabalho - CP-Sine Etapa 2, período de 26/12/2013 a 20/12/2014, apresentou 

distribuição de recurso para a aquisição de mobiliário em geral. Houve, de fato, aquisição de 

bens e, nos postos visitados, verificou-se a existência de mobiliários adquiridos pela empresa 

contratada por meio do procedimento licitatório Pregão nº 1013022012. No entanto, a 

Secretaria não efetuou os devidos registros dos bens patrimoniais adquiridos e catalogados 

por posto a ser atendido, bem como não há Termo de Transferência de Responsabilidade no 

remanejamento de bens entre as unidades do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda.  
##/Fato## 
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Manifestação da Unidade Examinada 
 

A SEIDH enviou o Ofício nº 93/2016-GS, datado em 29 de abril de 2016, contendo as 

seguintes considerações: 

“As situações adversas, apontadas pelo relatório preliminar de nº 201600464, tais como 

ausência de controle patrimonial dos bens adquiridos com recursos do convênio e tombamento 

imobiliários adquiridos nos postos de atendimentos, estão sendo efetivadas junto aos 

municípios sergipanos através de Termo de Cooperação Técnica firmados entre entes. Em 

anexo estes Termos. 

Tendo em vista o curto prazo dado para se apresentar o controle dos bens patrimoniais 

adquiridos, os tombamentos, os registros da execução da mão de obra, dentre outros, 

informamos que em outra oportunidade faremos toda a demonstração. 

Visando viabilizar os termos de Cooperação Técnica com os municípios acima citados, a 

SEIDH realizou um encontro com Prefeitos, Secretários Municipais e Coordenadores dos 

postos do interior, além de um treinamento com todos os agentes municipais onde os mesmos 

estariam aptos e habilitados a utilizar o sistema no ano de 2015. Segue, em anexo, a lista de 

presença dos participantes do treinamento (interior/capital). 

No que diz respeito aos Postos de Atendimento, foi identificado precariedade nas suas 

estruturas físicas. Nesse caso, a SEIDH irá seguir a orientação do Manual de Orientação para 

o Planejamento do Convênio Plurianual – SINE, o qual norteia a realização de um plano de 

providências. 

Neste sentido, a SEIDH não medirá esforços na busca da resolução quanto aos procedimentos 

administrativos identificados pelo relatório. 

Por fim, deve-se dizer que as visitas de inspeção da CGU ocorreram no ano de 2016, e que as 

pessoas entrevistadas não tinham conhecimento da execução do Convênio nos anos de 2012, 

2013 e 2014. 

Em momento oportuno se juntará aos autos os documentos comprobatórios de todos os gastos 

efetivados.(...)”  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A manifestação da SEIDH corrobora o achado de fiscalização, tendo em vista que a gestora, 

em sua justificativa, confirma ausência de controle patrimonial dos bens adquiridos com 

recursos do convênio e tombamento imobiliários adquiridos para os postos de atendimentos. 

Apesar de o gestor informar que foi enviado, anexo à justificativa, o Termo de Cooperação 

Técnica firmado entre os entes, verificou-se que, de fato, foi enviada uma minuta de Termo 

de Cooperação, sem as devidas assinaturas. 

 

A Secretaria alegou curto prazo a fim de apresentar o controle de bens patrimoniais, 

entretanto, em visita in loco, foram solicitados tais controles nos Postos de Atendimento. De 

maneira similar, no momento de envio do Relatório Preliminar houve pedido de entrega da 

mesma documentação. Além disso, foi aceito por esta Regional o pedido de prorrogação do 

prazo solicitado para entrega de documentos, conforme Ofício 10.639/2016-CGU-

Regional/SE/CGU-PR. Ainda assim, não foi encaminhada nenhuma informação/evidência 

relacionada a este item. 
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Ante o exposto, verifica-se que a SEIDH deve observar à Cláusula Oitava do Convênio 

776598/2012, que expressa que caberá à Convenente controlar a distribuição, a localização e 

o remanejamento de bens entre as unidades do sistema Público de Emprego, Trabalho e 

Renda, dentre outras obrigações, bem como proceder à realização do inventário dos bens 

patrimoniais, a fim de não ser fator impeditivo para aprovação da prestação de conta do 

convênio.  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.9. Ausência de tombamento em mobiliários adquiridos e controle patrimonial nos 

postos de atendimento. 
 

Fato 
 

Em visita aos postos de atendimento em Tobias Barreto, Nossa Senhora do Socorro, 

laranjeiras, Boquim, Lagarto e Aracaju, verificou-se que houve entrega de mobiliários por 

meio da Secretaria Estadual. No entanto, os postos não apresentaram documentos de 

recebimento destes bens adquiridos, com exceção do Posto de Boquim, que apresentou ofício 

com os itens adquiridos. Além disso, nenhum dos mobiliários recebidos contém o devido 

tombamento.  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

A SEIDH enviou o Ofício nº 93/2016-GS, datado em 29 de abril de 2016, contendo as 

seguintes considerações: 

“As situações adversas, apontadas pelo relatório preliminar de nº 201600464, tais como 

ausência de controle patrimonial dos bens adquiridos com recursos do convênio e tombamento 

imobiliários adquiridos nos postos de atendimentos, estão sendo efetivadas junto aos 

municípios sergipanos através de Termo de Cooperação Técnica firmados entre entes. Em 

anexo estes Termos. 

Tendo em vista o curto prazo dado para se apresentar o controle dos bens patrimoniais 

adquiridos, os tombamentos, os registros da execução da mão de obra, dentre outros, 

informamos que em outra oportunidade faremos toda a demonstração. 

Visando viabilizar os termos de Cooperação Técnica com os municípios acima citados, a 

SEIDH realizou um encontro com Prefeitos, Secretários Municipais e Coordenadores dos 

postos do interior, além de um treinamento com todos os agentes municipais onde os mesmos 

estariam aptos e habilitados a utilizar o sistema no ano de 2015. Segue, em anexo, a lista de 

presença dos participantes do treinamento (interior/capital). 

No que diz respeito aos Postos de Atendimento, foi identificado precariedade nas suas 

estruturas físicas. Nesse caso, a SEIDH irá seguir a orientação do Manual de Orientação para 

o Planejamento do Convênio Plurianual – SINE, o qual norteia a realização de um plano de 

providências. 

Neste sentido, a SEIDH não medirá esforços na busca da resolução quanto aos procedimentos 

administrativos identificados pelo relatório. 

Por fim, deve-se dizer que as visitas de inspeção da CGU ocorreram no ano de 2016, e que as 

pessoas entrevistadas não tinham conhecimento da execução do Convênio nos anos de 2012, 

2013 e 2014. 

Em momento oportuno se juntará aos autos os documentos comprobatórios de todos os gastos 

efetivados.(...)”  
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##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A manifestação da SEIDH corrobora o achado de fiscalização, tendo em vista que a gestora, 

em sua justificativa, confirma ausência de controle patrimonial dos bens adquiridos com 

recursos do convênio e tombamento imobiliários adquiridos para os postos de atendimentos. 

Apesar de o gestor informar que foi enviado, anexo à justificativa, o Termo de Cooperação 

Técnica firmado entre os entes, verificou-se que, de fato, foi enviada uma minuta de Termo 

de Cooperação, sem as devidas assinaturas. 

 

A Secretaria alegou curto prazo a fim de apresentar o controle de bens patrimoniais, 

entretanto, em visita in loco, foram solicitados tais controles nos Postos de Atendimento. De 

maneira similar, no momento de envio do Relatório Preliminar houve pedido de entrega da 

mesma documentação. Além disso, foi aceito por esta Regional o pedido de prorrogação do 

prazo solicitado para entrega de documentos, conforme Ofício 10.639/2016-CGU-

Regional/SE/CGU-PR. Ainda assim, não foi encaminhada nenhuma informação/evidência 

relacionada a este item. 

 

Ante o exposto, verifica-se que a SEIDH deve observar à Cláusula Oitava do Convênio 

776598/2012, que expressa que caberá à Convenente controlar a distribuição, a localização e 

o remanejamento de bens entre as unidades do sistema Público de Emprego, Trabalho e 

Renda, dentre outras obrigações, bem como proceder à realização do inventário dos bens 

patrimoniais, a fim de não ser fator impeditivo para aprovação da prestação de conta do 

convênio.  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.10. Irregularidade em dispensa de licitação tendo como alegação de emergência e 

repactuação contratual com prazo acima de 180 dias. 
 

Fato 
 

O gestor celebrou o Contrato nº 02/2014 em 03 de fevereiro de 2014, cujo objeto foi a 

contratação especializada em limpeza e jardinagem, a fim de atender necessidades da 

Secretaria de Estado do Trabalho com recursos do convênio. No entanto, esta contratação foi 

realizada por meio de contratação direta, sob alegação de caráter emergencial, tendo vigência 

de 180 dias. O gestor apresentou a seguinte justificativa dos motivos da contratação direta:  

 

A Secretaria de Estado do Trabalho - SETRAB, Órgão integrante da 

Administração Direta do Poder Executivo Estadual, através do 

Departamento de Administrativo e Financeiro, devidamente 

autorizado pela autoridade superior, vem mui respeitosamente 

apresentar justificativa referente à Contratação Emergencial, 

mediante dispensa de licitação para realização de serviço de limpeza, 

conservação e jardinagem com a empresa MARIA DE FÁTIMA DE 

JESUS - EPP, nome fantasia COELCE SERVIÇOS, o que faz pelas 

razões abaixo delineadas: 

Considerando que a SETRAB celebrou contrato com a empresa LINS 

SERVIÇOS GERAIS - ME, através do Contato n° 10/2010, para 

prestação de serviços de limpeza e conservação e jardinagem. 

Considerando o descumprimento das obrigações previstas no item X 

da Cláusula Sétima do Contato n° 10/2010 pela empresa LINS 

SERVIÇOS GERAIS - ME. 



143 

 

Considerando que o art. 78, inc. II, da Lei n° 8.666/93 autoriza a 

Administração Pública rescindir unilateralmente o contrato 

administrativo quando ocorrer o cumprimento irregular de cláusulas 

contratuais, especificações e prazos por parte do contratado. 

Considerando que a Administração prevê no contrato nº 010/2008 a 

possibilidade de rescisão contratual. 

Considerando a instauração do Procedimento Administrativo nº 

034.000,00030/2014-4, objetivando a Rescisão Contratual com a 

empresa LINS SERVIÇOS GERAIS-ME.(...) 

 

Expirando este contrato, houve celebração de novo ajuste, o Contrato nº 04/2012, em 04 de 

agosto de 2014, com o mesmo objeto da contratação especializada em limpeza e jardinagem 

e com a mesma empresa. Como anteriormente, houve utilização de contratação direta, 

novamente sob a alegação do caráter emergencial, com as mesmas justificativas anteriormente 

apresentadas, conforme segue: 

 

A Secretaria de Estado do Trabalho - SETRAB, Órgão integrante da 

Administração Direta do Poder Executivo Estadual, através do 

Departamento de Administrativo e Financeiro, devidamente 

autorizado pela autoridade superior, vem mui respeitosamente 

apresentar justificativa referente à Contratação Emergencial, 

mediante dispensa de licitação para realização de serviço de limpeza, 

conservação e jardinagem com a empresa MARIA DE FÁTIMA DE 

JESUS – EPP, nome fantasia COELCE SERVIÇOS, o que faz pelas 

razões abaixo delineadas: 

Considerando que a SETRAB celebrou contrato com a empresa LINS 

SERVIÇOS GERAIS - ME, através do Contato n' 10/2010. para 

prestação de serviços de limpeza e conservação e jardinagem. 

Considerando o descumprimento das obrigações previstas no item X 

da Cláusula Sétima do Contato nº 10/2010 pela empresa LINS 

SERVIÇOS GERAIS - ME. 

Considerando que o art. 78. inc. II. da Lei nº 8.666/93, autoriza a 

Administração Pública rescindir unilateralmente o contrato 

administrativo quando ocorrer o cumprimento irregular de cláusulas 

contratuais, especificações e prazos por parte do contratado. 

Considerando que a Administração prevê no contrato nº  010/2008 a 

possibilidade de rescisão contratual.  

Considerando a instauração do Procedimento Administrativo nº 

034.000.00030/2014-4, objetivando a Rescisão Contratual com a 

empresa LINS SERVIÇOS GERAIS – ME.(...) 

 

Este Convênio prevê, em seu preâmbulo, que a licitação de serviços a serem contratados 

devem seguir as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e Lei 10.520, 

de 17 de julho de 2002. Esta mesma legislação estabelece que o gestor deve planejar de forma 

adequada suas contratações, de modo a realizar tempestivamente os respectivos 

procedimentos licitatórios e evitar que a prestação dos serviços ocorra sem amparo contratual, 

contrariando o art. 60, paragrafo único da Lei no 8.666/1993. Verificou-se, portanto, que o 

gestor contratou sem licitação, sob a justificativa de ajuste emergencial, em desacordo com as 

hipóteses contempladas no art. 24, inciso IV, da citada lei.  
##/Fato## 
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Manifestação da Unidade Examinada 
 

A SEIDH enviou o Ofício nº 93/2016-GS, datado em 29 de abril de 2016, contendo as 

seguintes considerações: 

 “(...) Primeiramente deve-se dizer que o Estado de Sergipe realizou em 30 de dezembro de 

2014, através da Lei nº 7.950, uma reforma administrativa, que extinguiu a Secretaria de 

Estado do Trabalho e Emprego, Secretaria esta responsável pela execução do referido 

Convênio. 

As ações da extinta Secretaria do Trabalho e Emprego foram incorporadas à Secretaria de 

Estado da Mulher, Inclusão e Assistência Social, do Trabalho e dos Direitos Humanos – 

SEIDH, e que no processo de incorporação e fusão houve mudança no quadro de servidores 

que detinham conhecimento do pleito e acompanhavam execução do Convênio em questão, 

prejudicando, assim, a busca pelo histórico de monitoramento e acompanhamento. 

Ultrapassada esta introdução, deve-se dizer que a SEIDH identificou estas situações adversas 

apontadas pelo relatório da CGU logo no início do ano de 2015, e optou pela suspensão da 

utilização dos recursos do Convênio, mas não pela inexecução do Convênio nos exercícios de 

2015 e 2016, pois os serviços do SINE (capital/interior) tiveram continuidade de suas 

atividades, independentemente da utilização dos recursos federais.(...) 

(...)Por derradeiro, frise-se que, não houve repasse de qualquer valor para a execução da Etapa 

2 e 3, do Plano de Trabalho – Distribuição de Recursos Orçamentários CPU – CP SINE. Todas 

as ações executadas foram referentes à etapa 1. 

No momento há R$187.449,00 de saldo financeiro aplicado para que seja feita a 

devolução.(...)”  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A Secretaria não se manifestou, especificamente, quanto à irregularidade em dispensa de 

licitação tendo como alegação emergência e repactuação contratual com prazo acima de 180 

dias.  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.11. Pagamentos de gastos de vigilância da Secretaria de Estado da Mulher, da 

Inclusão e Assistência Social, do Trabalho e dos Direitos Humanos com recursos do 

convênio. 
 

Fato 
 

O gestor celebrou o Contrato 004/2010 - Pregão 140/2010, em 18 de junho de 2010, tendo 

como objeto a contratação de empresa prestadora de serviço de vigilância armada destinada à 

Secretaria de Estado do Trabalho, da Juventude e da Promoção da Igualdade Social – 

SETRAPIS. Houve pagamentos no valor de R$ 114.896,68 por meio de recursos do Convênio 

n.º 776598 na rubrica 3.3.3.9.0.37.03 – Vigilância Ostensiva. Entretanto, o quantitativo de 

postos previsto no contrato diz respeito à SETRAPIS, e não somente aos postos de 

atendimento objeto do convênio e previstos nas atividades relacionadas às ações de 

Intermediação de Mão de Obra e Habilitação de Seguro Desemprego. A seguir, o 

detalhamento dos serviços contratados: 
 

  Quadro: 004/2010 – Descrição de serviços 

Descrição Turno Qtde Postos 
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Serviço de vigilância armada 02 postos de 24h 

ininterrupto com 6 pontos de segurança eletrônica 

em cada posto – 8 Vigilantes. 

 

12 h Diurno – Seg a Dom 
4 

 

12 h Noturno – Seg a Dom 

 

 

4 

  Fonte: Contrato 004/2010 e Planilhas de Custos. 

 

O Item 9 do Manual de Orientações para o Planejamento do Convênio Plurianual – Sine prevê 

como obrigatório o detalhamento de gastos específicos com vigilância, devendo guardar a 

devida coerência entre os recursos desta rubrica com os projetos propostos. Desta forma 

verifica-se relevante efetuar o rateio dos serviços deste contrato a fim de os gastos limitarem-

se ao atendimento das ações pertinentes ao convênio. Verifica-se também que é necessário 

repor ao erário os valores que não fizeram parte das atividades relacionadas ao Posto de 

Atendimento – Aracaju Matriz.  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

A SEIDH enviou o Ofício nº 93/2016-GS, datado em 29 de abril de 2016, contendo as 

seguintes considerações: 

 “(...) a SEIDH identificou estas situações adversas apontadas pelo relatório da CGU logo no 

início do ano de 2015, e optou pela suspensão da utilização dos recursos do Convênio, mas 

não pela inexecução do Convênio nos exercícios de 2015 e 2016, pois os serviços do SINE 

(capital/interior) tiveram continuidade de suas atividades, independentemente da utilização 

dos recursos federais.(...) 

(...)Por derradeiro, frise-se que, não houve repasse de qualquer valor para a execução da Etapa 

2 e 3, do Plano de Trabalho – Distribuição de Recursos Orçamentários CPU – CP SINE. Todas 

as ações executadas foram referentes à etapa 1.(...)”  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A Secretaria não se manifestou, especificamente, quanto à ausência de rateio com gastos de 

vigilância com recursos do convênio.  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.12. Pagamento de gastos de limpeza e conservação da Secretaria de Estado da 

Mulher, da Inclusão e Assistência Social, do Trabalho e dos Direitos Humanos com 

recursos do convênio. 
 

Fato 
 

O gestor celebrou o Contrato nº 02/2014, em 03 de fevereiro de 2014, cujo objeto foi a 

contratação especializada em limpeza e jardinagem a fim de atender necessidades da 

Secretaria de Estado do Trabalho. Houve pagamentos no valor total de R$ 84.087,56, por meio 

de recursos do Convênio, na rubrica 3.3.3.9.0.39.78 – Limpeza e Conservação. Entretanto a 

descrição da proposta de serviço a ser realizado contém o mesmo quantitativo da proposta da 

empresa contratada anteriormente (Lins – Serviços Gerais – ME - CNPJ: 011.310.665-37), 

por meio do Pregão Eletrônico nº 138/2010, que resultou no Contrato n.º 010/2010. Conforme 

previsão do contrato anterior, a empresa prestava serviços para atendimento de toda a 

secretaria, e não somente para atender atividades relacionadas às ações de Intermediação de 

Mão de obra e Habilitação de Seguro Desemprego. A seguir, o detalhamento dos serviços 

contratados e quantitativos de funcionários na proposta: 

 
##/FatoQuadro: Descrição de serviços de limpeza e conservação 
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Tipo de Serviço 
Qtde de 

empregados 
Qtde de Postos 

Agente de Limpeza 7 1 

Copeira 1 1 

Aux. Jardineiro 1 1 

Fonte: Contrato 010/2010 e Propostas de Preço – Pregão Eletrônico nº 138/2010; e Contrato 04/2014 e Proposta de preço. 

 

O Item 9 do Manual de Orientações para o Planejamento do Convênio Plurianual – Sine prevê 

como obrigatório o detalhamento de gastos específicos com serviços de limpeza, devendo 

guardar a devida coerência entre os recursos desta rubrica com os projetos propostos.  

Desta forma, é necessário efetuar o rateio dos serviços deste contrato, a fim de os gastos 

limitarem-se ao atendimento das ações pertinentes ao convênio. De maneira similar, torna-se 

necessário repor ao erário os valores que não fizeram parte das atividades relacionadas ao 

Posto de Atendimento – Aracaju Matriz.  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

A SEIDH enviou o Ofício nº 93/2016-GS, datado em 29 de abril de 2016, contendo as 

seguintes considerações: 

 “(...) a SEIDH identificou estas situações adversas apontadas pelo relatório da CGU logo no 

início do ano de 2015, e optou pela suspensão da utilização dos recursos do Convênio, mas 

não pela inexecução do Convênio nos exercícios de 2015 e 2016, pois os serviços do SINE 

(capital/interior) tiveram continuidade de suas atividades, independentemente da utilização 

dos recursos federais.(...) 

(...)Por derradeiro, frise-se que, não houve repasse de qualquer valor para a execução da Etapa 

2 e 3, do Plano de Trabalho – Distribuição de Recursos Orçamentários CPU – CP SINE. Todas 

as ações executadas foram referentes à etapa 1.(...)”  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A Secretaria não se manifestou, especificamente, quanto à ausência de rateio com gastos de 

limpeza e conservação com recursos do convênio.  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.13. Postos de Atendimento não apresentaram registros de execução das ações de 

Intermediação de Mão de Obra - IMO 
 

Fato 
 

Em visita aos postos de Tobias Barreto, Nossa Senhora do Socorro, Laranjeiras e Lagarto, 

constatou-se ausência de documentos suportes referentes às rotinas de atendimento ao 

trabalhador e empregador no período de 01/01/2014 a 31/12/2014, detalhadas a seguir: 

1. Formas de cadastramento do trabalhador na intermediação de mão-de-obra (metodologia, 

rotinas, instrumentos, etc.);  

2. Formas de convocação e encaminhamento do trabalhador para oportunidade de emprego 

(metodologia, rotinas, instrumentos, etc.); 

3. Rotinas e instrumentos utilizados na captação e administração de vagas; 

4. Formas de divulgação utilizadas junto aos empregadores; e 

5. Rotinas utilizadas para recolhimento das Cartas de Encaminhamento. 

Ressalta-se que, conforme o item 10.3 do Manual de orientações do convênio plurianual Sine 

– CP Sine – 2014, as Cartas de Encaminhamento com resultado do processo de intermediação 

devem ser mantidas em arquivo, em boa ordem, à disposição dos órgãos de controle interno e 

externo e dos gestores do MTE, pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data em que foi 

aprovada a prestação de contas.  
##/Fato## 
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Manifestação da Unidade Examinada 
 

A SEIDH enviou o Ofício nº 93/2016-GS, datado em 29 de abril de 2016, contendo as 

seguintes considerações: 

 

“(...) Primeiramente deve-se dizer que o Estado de Sergipe realizou em 30 de dezembro de 

2014, através da Lei nº 7.950, uma reforma administrativa, que extinguiu a Secretaria de 

Estado do Trabalho e Emprego, Secretaria esta responsável pela execução do referido 

Convênio. 

As ações da extinta Secretaria do Trabalho e Emprego foram incorporadas à Secretaria de 

Estado da Mulher, Inclusão e Assistência Social, do Trabalho e dos Direitos Humanos – 

SEIDH, e que no processo de incorporação e fusão houve mudança no quadro de servidores 

que detinham conhecimento do pleito e acompanhavam execução do Convênio em questão, 

prejudicando, assim, a busca pelo histórico de monitoramento e acompanhamento.(...) 

(...) No que diz respeito aos Postos de Atendimento, foi identificado precariedade nas suas 

estruturas físicas. Nesse caso, a SEIDH irá seguir a orientação do Manual de Orientação para 

o Planejamento do Convênio Plurianual – SINE, o qual norteia a realização de um plano de 

providências. 

Neste sentido, a SEIDH não medirá esforços na busca da resolução quanto aos 

procedimentos administrativos identificados pelo relatório. 

Por fim, deve-se dizer que as visitas de inspeção da CGU ocorreram no ano de 2016, e que 

as pessoas entrevistadas não tinham conhecimento da execução do Convênio nos anos de 

2012, 2013 e 2014. 

Em momento oportuno se juntará aos autos os documentos comprobatórios de todos os gastos 

efetivados.(...)”  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A Secretaria não se manifestou, especificamente, quanto à ausência de registros de execução 

das ações de Intermediação de Mão de Obra – IMO nos postos de atendimento. 

 

Ante o exposto, verifica-se que os registros dos Recursos Orçamentários CPU - CP-Sine 

referente à ação de Intermediação de Mão de Obra e à ação de Habilitação Seguro Desemprego 

devem se adequar à Cláusula Quarta do Convênio nº 776598/2012, que afirma como obrigação 

da Convenente arquivar os documentos comprobatórios das receitas e despesas realizadas, 

assim como da execução do objeto do convênio, em ordem cronológica, no órgão de 

contabilização, pelo prazo de dez anos, contados da data da aprovação da prestação de contas, 

onde ficarão à disposição do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE e dos órgãos de 

controle interno e externo da União. Na digitalização, os documentos originais devem ser 

conservados em arquivo, pelo prazo de cinco anos do julgamento das contas dos responsáveis 

concedentes e contratantes pelo Tribunal de Contas da União. 

 

Ressalta-se que a Secretaria está obrigada, também, a ater-se às orientações expressas no 

Manual de Orientações para o Planejamento do Convênio Plurianual - Sine – CP Sine.  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.14. Ausência de detalhamento de gastos relacionados a fornecimento de Ticket 

Combustível para atendimento em Postos Sine. 
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Fato 
 

O gestor firmou o Contrato Centralizado nº 33/2013, no valor global de R$ 12.208.412,65, 

com a empresa Trivale Administração Ltda, CNPJ: 00.604.122/0001-97, cujo objeto foi a 

contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Ticket Combustível. Entre 

2013 e 2014, houve pagamentos pelo convênio por meio da rubrica 3.3.3.9.0.30.01 – 

Combustíveis e Lubrificantes num montante de R$ 51.939,43. Contudo, em análise aos 

processos, não foi possível identificar o detalhamento das despesas realizadas por postos de 

atendimento.  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

A SEIDH enviou o Ofício nº 93/2016-GS, datado em 29 de abril de 2016, contendo as 

seguintes considerações: 

 “(...) a SEIDH identificou estas situações adversas apontadas pelo relatório da CGU logo no 

início do ano de 2015, e optou pela suspensão da utilização dos recursos do Convênio, mas 

não pela inexecução do Convênio nos exercícios de 2015 e 2016, pois os serviços do SINE 

(capital/interior) tiveram continuidade de suas atividades, independentemente da utilização 

dos recursos federais.(...) 

(...)Por derradeiro, frise-se que, não houve repasse de qualquer valor para a execução da Etapa 

2 e 3, do Plano de Trabalho – Distribuição de Recursos Orçamentários CPU – CP SINE. Todas 

as ações executadas foram referentes à etapa 1.(...)”  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A Secretaria não se manifestou, especificamente, quanto à ausência de detalhamento de gastos 

relacionados ao fornecimento de Ticket Combustível para atendimento em Postos Sine. 

 

Cabe ressaltar que o item 2.1.1 Material de Consumo - Combustível e Lubrificantes – Manual 

de Orientações para o Planejamento do Convênio Plurianual – Sine prevê que a utilização 

desta rubrica deve estar associada ao abastecimento dos veículos oficiais adquiridos com 

recursos do convênio, de uso exclusivo na execução das atividades previstas no Convênio 

Plurianual Único – CPU. 

 

Ante o exposto, verifica-se que os registros dos Recursos Orçamentários CPU - CP-Sine 

referente à ação de Intermediação de Mão de Obra e à ação de Habilitação Seguro Desemprego 

devem se adequar à Cláusula Quarta do Convênio nº 776598/2012, que afirma como obrigação 

da Convenente arquivar os documentos comprobatórios das receitas e despesas realizadas, 

assim como da execução do objeto do convênio, em ordem cronológica, no órgão de 

contabilização, pelo prazo de dez anos, contados da data da aprovação da prestação de contas, 

onde ficarão à disposição do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE e dos órgãos de 

controle interno e externo da União. Na digitalização, os documentos originais devem ser 

conservados em arquivo, pelo prazo de cinco anos do julgamento das contas dos responsáveis 

concedentes e contratantes pelo Tribunal de Contas da União.#/AnaliseControleInterno## 

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.15. Ausência de detalhamento de gastos relacionados à Locação de Meios de 

Transporte para atendimento em Postos Sine. 
 

Fato 
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O gestor firmou o Contrato Centralizado nº 02/2013, no valor total de R$ 9.479.862,00, com 

a empresa Localyne Transporte Turismo Ltda, CNPJ: 03.551.401/0001-28, cujo objeto foi a 

contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos. Entre 

2013 e 2014, houve pagamentos pelo convênio por meio da rubrica 3.3.3.9.0.33.03 – Locação 

de Meios de Transporte no montante de R$ 288.363,90. Contudo, em análise aos processos, 

não foi possível identificar o detalhamento das despesas realizadas por postos de atendimento.  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

A SEIDH enviou o Ofício nº 93/2016-GS, datado em 29 de abril de 2016, contendo as 

seguintes considerações: 

 “(...) a SEIDH identificou estas situações adversas apontadas pelo relatório da CGU logo no 

início do ano de 2015, e optou pela suspensão da utilização dos recursos do Convênio, mas 

não pela inexecução do Convênio nos exercícios de 2015 e 2016, pois os serviços do SINE 

(capital/interior) tiveram continuidade de suas atividades, independentemente da utilização 

dos recursos federais.(...) 

(...)Por derradeiro, frise-se que, não houve repasse de qualquer valor para a execução da Etapa 

2 e 3, do Plano de Trabalho – Distribuição de Recursos Orçamentários CPU – CP SINE. Todas 

as ações executadas foram referentes à etapa 1.(...)”  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A Secretaria não se manifestou, especificamente, quanto à ausência de detalhamento de 

gastos relacionados à Locação de Meios de Transporte para atendimento em Postos Sine, 

bem como, durante os trabalhos de campo, houve encaminhamento à Secretaria de 

Solicitação de Fiscalização nº 201600464/002, em 30/03/2016, sendo pedido os seguintes 

documentos referentes ao Pregão 403/2012: Planilha orçamentária do processo licitatório 

deste Pregão específica aos recursos do Convênio; Termo de Referência e/ou Projeto Básico, 

com registros específicos à execução do Convênio; e Postos que foram executadas as 

atividades relacionadas a este Pregão. Até o término dos trabalhos não houve envio de 

nenhum dos itens solicitados. 

 

Ante o exposto, verifica-se que os registros dos Recursos Orçamentários CPU - CP-Sine 

referente à ação de Intermediação de Mão de Obra e à ação de Habilitação Seguro Desemprego 

devem se adequar à Cláusula Quarta do Convênio nº 776598/2012, que afirma como obrigação 

da Convenente arquivar os documentos comprobatórios das receitas e despesas realizadas, 

assim como da execução do objeto do convênio, em ordem cronológica, no órgão de 

contabilização, pelo prazo de dez anos, contados da data da aprovação da prestação de contas, 

onde ficarão à disposição do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE e dos órgãos de 

controle interno e externo da União. Na digitalização, os documentos originais devem ser 

conservados em arquivo, pelo prazo de cinco anos do julgamento das contas dos responsáveis 

concedentes e contratantes pelo Tribunal de Contas da União.  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.16. Inexecução do convênio no exercício de 2015. 
 

Fato 
 

O Plano de Trabalho do Convênio Plurianual Único – CPU – CP – Sine Etapa 3 contém o 

repasse de recursos orçamentários com o período de execução de 21 de dezembro de 2014 a 

15 de dezembro de 2015. Contudo, verificou-se que esta etapa e as seguintes não foram 
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implementadas pelo gestor com recurso do convênio, sendo utilizado, em alguns postos de 

atendimento, recursos próprios a fim de funcionamento de suas atividades.  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

A SEIDH enviou o Ofício nº 93/2016-GS, datado em 29 de abril de 2016, contendo as 

seguintes considerações: 

 “(...) Primeiramente deve-se dizer que o Estado de Sergipe realizou em 30 de dezembro de 

2014, através da Lei nº 7.950, uma reforma administrativa, que extinguiu a Secretaria de 

Estado do Trabalho e Emprego, Secretaria esta responsável pela execução do referido 

Convênio. 

As ações da extinta Secretaria do Trabalho e Emprego foram incorporadas à Secretaria de 

Estado da Mulher, Inclusão e Assistência Social, do Trabalho e dos Direitos Humanos – 

SEIDH, e que no processo de incorporação e fusão houve mudança no quadro de servidores 

que detinham conhecimento do pleito e acompanhavam execução do Convênio em questão, 

prejudicando, assim, a busca pelo histórico de monitoramento e acompanhamento. 

Ultrapassada esta introdução, deve-se dizer que a SEIDH identificou estas situações adversas 

apontadas pelo relatório da CGU logo no início do ano de 2015, e optou pela suspensão da 

utilização dos recursos do Convênio, mas não pela inexecução do Convênio nos exercícios de 

2015 e 2016, pois os serviços do SINE (capital/interior) tiveram continuidade de suas 

atividades, independentemente da utilização dos recursos federais.(...) 

(...)Por derradeiro, frise-se que, não houve repasse de qualquer valor para a execução da Etapa 

2 e 3, do Plano de Trabalho – Distribuição de Recursos Orçamentários CPU – CP SINE. Todas 

as ações executadas foram referentes à etapa 1. 

No momento há R$187.449,00 de saldo financeiro aplicado para que seja feita a 

devolução.(...)”  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A manifestação da SEIDH corrobora o achado de fiscalização, tendo em vista que a gestora 

em sua justificativa informa que foram identificadas situações adversas apontadas pelo 

relatório da CGU logo no início do ano de 2015, tendo optado pela suspensão da utilização 

dos recursos do Convênio.  

 

No entanto, não foi apresentado nenhum documento que evidenciasse formalmente o pedido 

de suspensão de execução do convênio encaminhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, 

bem como não foram apresentados documentos e/ou medidas adotados ao longo de 2015 a 

fim de sanar os fatos expostos. Também não foi disponibilizada a Portaria de nomeação de 

responsável pelo controle e fiscalização da execução do Convênio nº 776598/2012, em 

resposta à Solicitação de Fiscalização nº 201600464/002, de 30/03/2016.  
##/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, 

tendo em vista que foram constatadas as seguintes irregularidades na execução do Convênio 

nº 776598/2012: 

 

Item 2.1.1. Plano de trabalho não contém detalhamento dos postos a serem atendidos, bem 

como os serviços a serem executados; 
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Item 2.2.1. Pagamento no valor de R$ 84.087,56 por serviços de limpeza e conservação 

não prestados nos Postos de atendimento, apesar de haver previsão no plano de trabalho; 

 

Item 2.2.2. Pagamento no valor de R$ 114.896,68 por serviço de vigilância não prestado 

nos Postos de atendimento, apesar de haver previsão no plano de trabalho; 

 

Item 2.2.3. Pagamento no valor de R$ 19.326,72 por materiais previstos no plano de 

trabalho, mas não fornecidos aos postos de atendimento; 

Item 2.2.4. Posto de atendimento não contém controle da utilização de veículos em ação 

expressa em plano de trabalho; 

 

Item 2.2.5. Postos de Atendimento não apresentaram registros de execução das ações de 

Habilitação de Seguro de Desemprego – HSD; 

 

Item 2.2.6. Inexecução de ações do convênio CP-Sine Etapa 1 e CP-Sine Etapa 2 do Plano 

de Trabalho em postos de atendimento e ausência de agentes credenciados no Sine; 

 

Item 2.2.7. Posto com estrutura física precária para atendimento de atividade do convênio; 

 

Item 2.2.8. Ausência de controle patrimonial dos bens adquiridos com recursos do 

convênio e enviados às unidades de atendimento ao trabalhador; 

 

Item 2.2.9. Ausência de tombamento em mobiliários adquiridos e controle patrimonial nos 

postos de atendimento; 

 

Item 2.2.10. Irregularidade em dispensa de licitação tendo como alegação de emergência e 

repactuação contratual com prazo acima de 180 dias; 

 

Item 2.2.11.    Pagamentos de gastos de vigilância da Secretaria de Estado da Mulher, da 

Inclusão e Assistência Social, do Trabalho e dos Direitos Humanos com recursos do convênio; 

 

Item 2.2.12. Pagamento de gastos de limpeza e conservação da Secretaria de Estado da 

Mulher, da Inclusão e Assistência Social, do Trabalho e dos Direitos Humanos com recursos 

do convênio; 

 

Item 2.2.13. Postos de Atendimento não apresentaram registros de execução das ações de 

Intermediação de Mão de Obra – IMO; 

 

Item 2.2.14. Ausência de detalhamento de gastos relacionados a fornecimento de Ticket 

Combustível para atendimento em Postos Sine; 

 

Item 2.2.15. Ausência de detalhamento de gastos relacionados à Locação de Meios de 

Transporte para atendimento em Postos Sine; e 

 

Item 2.2.16. Inexecução do convênio no exercício de 2015. 

 


