
 

 
 

RELATÓRIO Nº 201601778 

 

QUAL FOI O 
TRABALHO 
REALIZADO? 

Linha de Atuação: 
Apuração de 
Representações e 
Demandas Sociais 
 
Unidade Examinada: 
Prefeitura Municipal de 
Arara/ PB 
 
Objeto:  Construção da 1ª 
Etapa do Sistema de 
Esgotamento Sanitário, 
executados com recursos do 
Termo de Compromisso (TC) 
nº 0264/2008 
 
Ação: 10GE - Implantação e 
Melhoria de Sistemas 
Públicos de Esgotamento 
Sanitário em Municípios de 
até 50.000 Habitantes 
 
Programa: 2068 - 
Saneamento Básico 
 
Escopo: Exame dos autos do 
TC nº 0264/2008 e da 
Concorrência nº 001/2010 e 
análise da efetividade do 
programa para o Brasil. 
 
Referência Legal: 
Constituição Federal, Lei 
Federal nº 8.666/93. 

 POR QUE O TRABALHO FOI 
REALIZADO? 

Trata-se de ação de controle desenvolvida 
para responder ao Ministério Público 
Federal/Procuradoria da República no 
Município de Campina Grande/PB acerca de 
possíveis irregularidades na Construção da 1ª 
Etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário do 
município de Arara/PB. 

 

QUAIS AS CONCLUSÕES 
ALCANÇADAS? QUAIS 
RECOMENDAÇÕES FORAM 
EMITIDAS? 

Primeiramente, conclui-se pela procedência 
dos fatos apontados à CGU acerca das 
irregularidades praticadas pela Gestão 
municipal, uma vez que a Prefeitura de Arara 
não executou as ações necessárias à conclusão 
da obra, que se encontra abandonada e sem 
geração de etapa útil, o que culminou no não 
atingimento do objetivo almejado com o 
atendimento da população local mediante a 
construção e o funcionamento da estação de 
tratamento de esgoto sanitário. 

Nessa esteira, o prejuízo ocasionado aos cofres 
públicos corresponde à totalidade dos 
recursos federais repassados, no montante de 
R$ 3.000.000,00. 

Outrossim, verificou-se, também, indícios de 
montagem de relatório de visita técnica 
emitido por servidor temporário da Funasa e 
liberação indevida de R$ 900.000,00, referente 
à última parcela dos recursos pactuados e 
superfaturamento de R$ 1.001.515,79 por 
serviços de escavação em rocha dura. 

Por fim, constatou-se, também, a ocorrência 
de sócio da empresa contratada compondo 
cadastro de família beneficiária do Programa 
Bolsa Família, com renda mensal per capita 
declarada incompatível com o faturamento da 
empresa. 

Ministério da Transparência e 

Controladoria Geral da União - CGU 



Ordem de Serviço: 201601778 

Município/UF: Arara/PB 

Órgão: MINISTERIO DA SAUDE 

Instrumento de Transferência: Convênio - 644666 

Unidade Examinada: ARARA GABINETE PREFEITO  

Montante de Recursos Financeiros: R$ 3.000.000,00 

 

1. Introdução 

 

Este Relatório trata do resultado de ação de controle desenvolvida em função de situações 

presumidamente irregulares, ocorridas no município de Arara-PB, apontadas ao Ministério 

da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU), que deram origem ao Processo nº 

00214.001100/2014-51. 

 

A fiscalização teve como objetivo atender à demanda apresentada à CGU pela Procuradoria da 

República no Município de Campina de Grande-PB, referente a pedido de apuração de supostas 

irregularidades praticadas pela Gestão municipal na execução do Termo de Compromisso (TC) 

nº 0264/2008 (Siafi nº 644666), firmado, no âmbito do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC), entre o Município de Arara-PB e a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), 

cujo objeto consistia na obra de implantação da 1ª Etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário, 

no montante de R$ 3.092.783,04. 

 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 21 a 25 de novembro de 2016 e 

trataram sobre a aplicação de recursos federais do Programa 2068 – Saneamento Básico / 

Ação 10GE – Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em 

Municípios de até 50.000 Habitantes, exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões 

Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) no município de Arara-PB. 

 

O objetivo da referida Ação Orçamentária visa ao seguinte:  
 

“Propiciar soluções adequadas de esgotamento sanitário, visando a prevenção e o 

controle de doenças e agravos. Para isso são realizadas a implantação, a ampliação 

ou a melhoria de sistemas públicos de esgotamento sanitário em municípios com 

população até 50.000 habitantes, contemplando projetos e obras que visem garantir 

a necessária coleta, tratamento e disposição final adequada de efluentes domésticos, 

podendo o sistema ser composto por redes coletoras, interceptores, estações 

elevatórias, estações de tratamento, emissários, entre outras intervenções previstas 

no manual específico da Funasa.” 

 

Os exames foram realizados em estrita observância às normas aplicáveis ao Serviço Público 

Federal, tendo sido utilizadas as seguintes técnicas de fiscalização: análise documental, 

circularização, inspeção física e registros fotográficos. 

 

Por intermédio do Ofício nº 18499/2017/NAC1/PB/Regional/PB-CGU, de 25 de outubro de 

2017, os executores dos recursos federais foram previamente informados sobre os fatos 

relatados, cuja manifestação, mediante o Ofício nº 50/2017/Gapre-Arara/PB, enviado via e-

mail, em 6 de novembro de 2017, conteve justificativa genérica aos itens constatados no 

presente Relatório, conforme transcrição a seguir, editada apenas no nome das pessoas 

citadas, a fim de preservá-las: 

 



“Instado a se manifestar acerca de seu ofício mencionado, esta Gestão Municipal 

vêm mui respeitosamente perante Vossa Excelência, com os esclarecimentos 

inerentes aos Convênios/Contratos tratados, que se passa a delinear: 

2. É de bom alvitre salientar antecipadamente, que esta Gestão Municipal tem no 

seu Titular Gestor, Prefeito Constitucional eleito nas últimas eleições municipal de 

outubro de 2016, o seu primeiro mandato. E que em virtude desta condição, a 

transição governamental foi sensivelmente prejudicada e omissa, em face dos 

convênios elencados, tomando-se conhecimentos dos mesmos aperas e, somente 

após a posse do Prefeito Constitucional a partir de janeiro de 2017; 

3. Tais convênios, como verificados, foram firmados na Gestão Municipal do então 

Prefeito Constitucional, o senhor J.E.S.S., com a firmação de repetitivos termos 

aditivos que se prolongaram no tempo, inclusive, na Gestão Municipal de seu 

sucessor, o senhor E.F.A., e que se encontram incabadas/abandonadas por àquelas 

duas (2) gestões municipal; 

4. Ocorre que, entre os convênios citados, especificamente, o Convênio n° 

656817/2009, SIAFI nº 657065, celebrados entre esta Edilidade e o Ministério da 

Educação, foi firmado com esta Gestão Municipal e Justiça Federal, acordo para 

conclusão da obra, em Termo de Audiência de 01/08/2017, na 6° Vara da Justiça 

Federal em Campina Grande/PB, na Ação Civil Pública, processo n° 0800344-

11.2017.4.05.8201, movida pelo Ministério Público Federal, e que se encontra em 

abertura de processo licitatório; 

5. Ainda em face o Convênio nº 656817/2009, SIAFI nº 657065, celebrados entre 

esta Edilidade e o Ministério da Educação, nas gestões municipal dos senhores 

J.E.S.S. e E.F.A. (termos aditivos), esta Administração Municipal, por seu Prefeito 

Constitucional representou junto ao Ministério Público Federal, sob nº 

20170085186, chave de entrada nº d1 10e6fb2523578ff834762f5ff6d385; 

6. Ademais, convém frisar, que como este acima citado, os demais convênios fogem 

à alçada desta atual Administração Municipal e do Município de Arara/PB, e 

embasando entendimento neste mesmo vértice, deve, após concluídos/finalizados os 

relatórios por Essa Superintendência da Controladoria Regional, ser os ex-gestores 

municipal J.E.S.S. e E.F.A., responsabilizados pelos crimes de improbidade 

administrativa, com a consequente condenação e devolução dos prejuízos apurados 

ao erário público, eximindo a responsabilidade do Município de Arara/PB, tendo 

em vista que as atitudes tomadas dizem respeito exclusivamente às pessoas dos ex-

gestores mencionados pelo que desde já o requer.” (sic) 

 

Portanto, cabe ao Ministério supervisor, nos casos pertinentes, adotar as providências 

corretivas visando à consecução das políticas públicas, bem como à apuração das 

responsabilidades. 

 

 

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 este Ministério. 

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 pelo Ministério da Transparência e Controladoria-

Geral da União. 

2.1.1. Informações gerais sobre a obra de implantação da 1ª Etapa do Sistema de 

Esgotamento Sanitário no município de Arara-PB, objeto do Termo de Compromisso 

nº 0264/2008. 
 

Fato 
 

Em 31 de dezembro de 2008, o Município de Arara-PB firmou, com a Fundação Nacional 

de Saúde (Funasa), o Termo de Compromisso (TC) nº 0264/2008 (Siafi nº 644666), no 

âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), para a obra de implantação da 

1ª Etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário, no montante de R$ 3.092.783,04, sendo o 

importe de R$ 3.000.000,00, a título de recursos federais, e o aporte de R$ 92.783,04, a título 

de contrapartida municipal, conforme detalhamento do objeto na tabela a seguir: 

 

Tabela 1 – Plano de Aplicação e Resumo Orçamentário da Obra referente à implantação 

da 1ª Etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Arara-PB 

Etapa 

/Fase 
Especificação 

Unidade 

de 

Medida 

Projeto Original 
Adequação Físico-

Financeira 

Qtde. 

Valor 

Orçado 

(R$) 

Qtde. 

Valor 

Ajustado 

(R$) 

1 

Rede Coletora 

em Tubo PVC 

Vinilfort JE DN 

150 e 250 mm 

Metro 2.429,80 338.060,75 352,90 66.070,03 

2 Poços de Visita Unidade 39 75.374,39 6 12.080,71 

3 
Ligações 

Domiciliares 
Unidade 321 258.774,15 5 3.333,55 

4 
Estação 

Elevatória 2 
Unidade 1 149.508,72 1 149.508,72 

5 

Linha de 

Recalque 2 em 

Tubo PVC JE 

1MPA DN 200 

mm 

Metro 471,40 126.628,25 471,40 135.109,01 

6 

Construção de 

Lagoa 

Anaeróbia (01 

unid) e 

Facultativa (02 

unid) 

Unidade 1 2.144.437,25 1 2.726.681,49 

Total (R$) 3.092.783,51  3.092.783,51 
Fonte: Plano de Trabalho do Termo de Compromisso; e Resumos Orçamentários Original e Ajustado da Obra  

 

Para a execução do objeto, foi promovido o processo licitatório da Concorrência nº 

00001/2010, cuja homologação ocorreu em 25 de junho de 2010, tendo sido contratada a 

empresa Construtora e Metalúrgica Vasconcelos Ltda. (CNPJ nº 11.322.888/0001-03), que 

assinou o Contrato de prestação de serviços de execução da obra sob o nº 00091/2010, na 

data de 28 de junho de 2010, ao preço global de R$ 3.083.751,32.   

 



No Cronograma de Execução e Plano de Aplicação, anexo ao Plano de Trabalho original 

do Termo de Compromisso, foi previsto que a obra pactuada seria concluída no prazo de 360 

dias (12/2008 a 12/2009), ao passo que, no Cronograma Físico-Financeiro da obra e no 

instrumento contratual, firmado entre a Prefeitura e a Construtora e Metalúrgica Vasconcelos 

Ltda., o prazo para execução da obra também foi fixado em 360 dias, contado a partir da 

data da Ordem de Serviço, emitida em 29 de junho de 2010. Houve a celebração de cinco 

termos aditivos de prazo ao Contrato nº 00091/2010, que prorrogaram o término da vigência 

contratual para 31 de dezembro de 2015. 

 

Em consulta às liberações efetuadas pela Funasa, verificou-se que os recursos pactuados já 

foram integralmente repassados ao Município, por meio de cinco Ordens Bancárias 

creditadas na conta específica do Termo de Compromisso (C/C nº 9.838-8, Agência nº 1463-

X, do Banco do Brasil), de titularidade da Prefeitura Municipal de Arara, consoante 

cronograma de desembolso detalhado na tabela a seguir: 

 

Tabela 2 – Recursos repassados pela Funasa 
Data Pgto Ordem Bancária (OB) Valor (R$) % Situação Siafi 

29/09/2009 809507 600.000,00 20% Aprovado 

17/09/2010 

(*) 

809871 600.000,00 

20% 

Aprovado 

31/05/2011 803417 300.000,00 
30% A Comprovar 

31/05/2011 803418 600.000,00 

05/05/2014 801827 900.000,00 30% A Comprovar 

Total (R$) 3.000.000,00 100% A Comprovar 
(*) Complementação da primeira parcela, nos termos do inciso III do art. 8º da Portaria Funasa nº 623, de 11 de maio de 2010 

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira – Siafi (Posição de 19/01/2017) 

 

Da análise dos processos de pagamentos das despesas da obra, em cotejo com os extratos 

bancários da conta específica do Termo de Compromisso, verificou-se que foram emitidas 

notas fiscais pela empresa contratada que totalizaram o valor de R$ 2.829.191,15, conforme 

detalhamento da tabela a seguir: 

 
Tabela 3 – Pagamentos realizados 

Nota Fiscal (*) Pagamentos – Extratos bancários 

Nº NF Data NF 
Valor NF 

(R$) 
Data Pagto Histórico Documento 

Valor Pagto 

(R$) 

000025 10/08/2010 482.490,70 

10/08/2010 

003 Saque contra 

recibo 850001    451.611,30  

10/08/2010 002 Cheque 850002        9.649,81  

10/08/2010 002 Cheque 850003      21.229,59  

000030 17/09/2010 117.000,00 

17/09/2010 
055 Pagtos Div 
Autorizados 850004    109.512,00  

17/09/2010 002 Cheque 850005        5.148,00  

17/09/2010 002 Cheque 850006        2.340,00  

000036 04/11/2010 600.000,00 

04/11/2010 
003 Saque contra 
recibo 850007    561.600,00  

04/11/2010 002 Cheque 850008      12.000,00  

04/11/2010 002 Cheque 850009      26.400,00  

000051 08/06/2011 223.306,96 

08/06/2011 

003 Saque contra 

recibo 850010    209.015,32  

08/06/2011 002 Cheque 850011        4.466,14  

08/06/2011 002 Cheque 850012        9.825,50  

000056 30/08/2011 155.850,63 
01/09/2011 

470 Transferência on 

line 
551.463.000.010.578 

   155.850,63  



Nota Fiscal (*) Pagamentos – Extratos bancários 

Nº NF Data NF 
Valor NF 

(R$) 
Data Pagto Histórico Documento 

Valor Pagto 

(R$) 

000058 29/09/2011 50.350,80 
29/09/2011 

470 Transferência on 

line 
551.463.000.010.578 

     50.350,80  

000061 27/10/2011 37.420,00 
27/10/2011 

470 Transferência on 

line 
551.463.000.010.578 

     37.420,00  

000062 24/11/2011 47.250,80 
24/11/2011 

470 Transferência on 

line 
551.463.000.010.578 

     47.250,80  

000066 22/12/2011 47.550,00 
22/12/2011 

470 Transferência on 

line 
551.463.000.010.578 

     47.550,00  

000068 27/01/2012 45.120,00 
27/01/2012 

470 Transferência on 

line 
551.463.000.010.578 

     45.120,00  

000069 28/02/2012 58.900,20 
28/02/2012 

470 Transferência on 

line 
551.463.000.010.578 

     58.900,20  

000072 27/03/2012 51.164,75 
27/03/2012 

229 Transferência de 
Saldo 10578      51.164,75  

000074 27/04/2012 58.209,80 
27/04/2012 

470 Transferência on 

line 
551.463.000.010.578 

     58.209,80  

000077 11/05/2012 23.513,39 
14/05/2012 

470 Transferência on 
line 

551.463.000.010.578 
     23.513,39  

000078 24/05/2012 54.110,16 
24/05/2012 

470 Transferência on 

line 
551.463.000.010.578 

     54.110,16  

000083 22/06/2012 50.984,35 
22/06/2012 

470 Transferência on 
line 

551.463.000.010.578 
     50.984,35  

000089 10/07/2012 32.800,00 
12/07/2012 

470 Transferência on 

line 
551.463.000.010.578 

     32.800,00  

000094 30/04/2015 91.192,40 

30/04/2015 
470 Transferência on 
line 

668.101.000.003.464 
     85.356,09  

30/04/2015 
470 Transferência on 

line 
661.463.000.002.119 

       1.823,85  

30/04/2015 196 INSS Arrecadação 43.001        4.012,46  

000095 28/05/2015 93.004,20 

02/06/2015 
470 Transferência on 

line 
668.101.000.003.464 

     87.051,94  

02/06/2015 
470 Transferência on 

line 
661.463.000.002.119 

       1.860,08  

02/06/2015 196 INSS Arrecadação 60.201        4.092,18  

000096 01/07/2015 93.571,26 

16/07/2015 
470 Transferência on 

line 
668.101.000.003.464 

     87.582,71  

16/07/2015 
470 Transferência on 
line 

661.463.000.002.119 
       1.871,42  

16/07/2015 196 INSS Arrecadação 71.601        4.117,13  

000098 04/09/2015 143.206,45 

04/09/2015 
470 Transferência on 

line 
668.101.000.003.464 

   134.041,24  

04/09/2015 
470 Transferência on 
line 

661.463.000.002.119 
       2.864,13  

04/09/2015 196 INSS Arrecadação 90.401        6.301,08  

000099 20/10/2015 40.378,08 

21/10/2015 
470 Transferência on 

line 
668.101.000.003.464 

     37.793,88  

21/10/2015 
470 Transferência on 
line 

661.463.000.002.119 
          807,56  

21/10/2015 196 INSS Arrecadação 102.101        1.776,64  

000101 20/11/2015 40.551,00 

20/11/2015 
470 Transferência on 

line 
668.101.000.003.464 

     37.955,74  

20/11/2015 
470 Transferência on 

line 
661.463.000.002.119 

          811,02  

20/11/2015 196 INSS Arrecadação 112.001        1.784,24  

000102 18/12/2015 41.348,43 

18/12/2015 
470 Transferência on 
line 

668.101.000.003.464 
     38.702,14  

18/12/2015 
470 Transferência on 

line 
661.463.000.002.119 

          826,96  

18/12/2015 196 INSS Arrecadação 121.801        1.819,33  

000103 19/01/2016 40.091,31 

20/01/2016 
470 Transferência on 
line 

668.101.000.003.464 
     37.525,47  

20/01/2016 
470 Transferência on 

line 
661.463.000.002.119 

          801,82  

20/01/2016 196 INSS Arrecadação 12.001        1.764,02  



Nota Fiscal (*) Pagamentos – Extratos bancários 

Nº NF Data NF 
Valor NF 

(R$) 
Data Pagto Histórico Documento 

Valor Pagto 

(R$) 

000104 22/02/2016 37.481,31 

26/02/2016 
470 Transferência on 

line 
668.101.000.003.464 

     35.082,51  

26/02/2016 
470 Transferência on 

line 
661.463.000.002.119 

          749,62  

26/02/2016 196 INSS Arrecadação 22.601        1.649,18  

000108 23/03/2016 37.610,16 

30/03/2016 
470 Transferência on 

line 
668.101.000.003.464 

     35.203,11  

30/03/2016 
470 Transferência on 
line 

661.463.000.002.119 
          752,20  

30/03/2016 196 INSS Arrecadação 33.001        1.654,85  

000112 27/05/2016 34.734,01 

27/05/2016 

470 Transferência on 

line 27/05 8101 3464-9 
CONSTRUTORA E 

668.101.000.003.464 32.511,04 

27/05/2016 

470 Transferência on 

line 27/05 1463 2119-9 

PREFEITURA M A 

661.463.000.002.119 694,68 

27/05/2016 

196 INSS Arrecadação 

GPS - Ident.: 

11322888000103 - 
05/2016 

52701 1.528,29 

Total (R$) 2.829.191,15 

(*) Os pagamentos referentes às NFs nº 94, 95, 96, 98, 99, 101, 102, 103, 104 e 108, no montante de R$ 658.434,60, foram realizados 

por meio dos recursos oriundos da C/C nº 10.722-0, Ag. 1463-X, Banco do Brasil, específica do TC/PAC nº 0345/2011 (Siafi nº 
668807), mas com o posterior ressarcimento ocorrido em 20/05/2016, mediante transferências bancárias da C/C nº 9.838-8 para a C/C 

nº 10.722-0 

Fonte: Processos de pagamentos das despesas; e Extratos bancários da conta específica do Termo de Compromisso 

 

Importa destacar que, conforme último Relatório de Visita Técnica da Funasa, emitido em 

10 de dezembro de 2013, foi mensurado o percentual acumulado de execução física da obra 

em 69,27%, aproximado ao percentual acumulado de execução financeira de 69,06%, 

correspondente à relação entre o total de pagamentos (R$ 2.136.022,54) efetuados pelo 

Município até aquela data e o montante de recursos pactuados (R$ 3.092.783,04). 

 

Por fim, cabe ressaltar que, do total dos recursos pactuados, incluindo os rendimentos de 

aplicação financeira auferidos, existe um saldo disponível de R$ 504.822,85, aplicado em 

Fundo de Investimentos até a data de 6 de janeiro de 2017, conforme extratos bancários da 

conta corrente específica do Termo de Compromisso. 

 

  
##/Fato## 

2.1.2. Legislação aplicável subsidiariamente ao termo de compromisso. 
 

Fato 
 

A Portaria Interministerial (PI) MP/MF/CGU nº 127, de 29 de maio de 2008, estabelece 

normas para execução do disposto no Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, que trata 

sobre as normas relativas às transferências de recursos da União mediante convênios e 

contratos de repasse, e dá outras providências. 

 

Por sua vez, a Lei nº 11.578, de 26 de novembro de 2007, elegeu o termo de compromisso 

como o instrumento jurídico apto a disciplinar as transferências obrigatórias de recursos 

financeiros pelos órgãos e entidades da União aos órgãos e entidades dos Estados, Distrito 

Federal e Municípios para a execução de ações do PAC que sejam de interesse da União. 

 

Assim como o convênio, o termo de compromisso viabiliza a transferência de recursos 

financeiros entre entes públicos para consecução de um objeto determinado. A diferença 



entre eles reside substancialmente no fato de que a transferência regulada pelo termo de 

compromisso é, em sua origem, compulsória, visto que é legalmente determinada, ao passo 

que a transferência de recursos no convênio é voluntária, ou seja, dependente integralmente 

da vontade do concedente. 

 

Não obstante os repasses de recursos para implementação das ações do PAC ocorrerem por 

meio de termo de compromisso, que se submete a regime jurídico semelhante ao previsto 

para as transferências voluntárias, a PI nº 127/2008, art. 2º, V, dispõe que não se aplicam as 

exigências do convênio “às transferências para execução de ações no âmbito do Programa 

de Aceleração do Crescimento – PAC, regulamentadas pela Lei nº 11.578, de 26 de 

novembro de 2007. Redação alterada pela Portaria nº 342/2008”. 

 

Destaque-se que, nos termos do inciso VII do art. 2º da Portaria Interministerial 

MP/MF/CGU nº 507, de 24 de novembro de 2011, também não se aplicam as exigências do 

convênio às transferências para execução de ações no âmbito do PAC, regulamentadas pela 

Lei nº 11.578/2007, exceto o disposto no Capítulo I do Título I daquela Portaria, que trata 

das “Definições de Competências e Responsabilidades no Âmbito das Transferências da 

União para Execução de Obras e Serviços de Interesse Local”. 

 

Ocorre que a Cláusula Terceira do TC/PAC nº 0264/2008 estabelece que “as Prestações de 

Contas parciais e final constitui obrigação do MUNICÍPIO DE ARARA/PB, e serão 

apresentadas conforme estabelece a Lei 11.578, de 26.11.07, e demais legislações vigentes”. 

 

Contudo, ao contrário da PI nº 507/2011, que estabeleceu normas e procedimentos para a 

execução dos convênios e dos contratos de repasse, a Lei nº 11.578/2007 é lacônica ao tratar 

do termo de compromisso, notadamente no que diz respeito à procedimentalização das 

prestações de contas e da Tomada de Contas Especial.  

 

Nesse sentido, visando esclarecer qual legislação seria aplicável subsidiariamente ao termo 

de compromisso, já que a PI nº 507/2011 restringiu sobremaneira a aplicação de seus 

dispositivos às transferências para execução de ações no âmbito do PAC, regulamentadas 

pela Lei nº 11.578/2007, a Advocacia Geral da União (AGU) emitiu o Parecer nº 

04/2014/Câmara Permanente Convênios/DEPCONSU/PGF/AGU,  firmando o 

entendimento de que, considerando a essência dos institutos convênio e termo de 

compromisso, a PI n° 507/2011 pode ser aplicada analogicamente aos termos de 

compromisso no que não contrariar as disposições da Lei nº 11.578/2007. 

 

Na conclusão do referido Parecer, constou consignado que até que haja regulamentação 

específica mais detalhada sobre a temática, as lacunas devem ser solucionadas com apoio na 

aplicação analógica dos dispositivos da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 507/2011, 

que concretizem e procedimentalizem as previsões dos arts. 5º e 6º do seu Capítulo I do 

Título I, e da Lei nº 8.666/1993, no que couber, e no que não contrariem as peculiaridades 

das transferências do PAC, bem como nos princípios gerais do direito e, em especial, nos 

princípios que norteiam a atuação da Administração Pública. 

 

Cumpre acrescentar que, apesar de a PI nº 507/2011 ter revogado a PI nº 127/2008, foi 

previsto, no seu art. 2º, I, “b”, que, em relação aos convênios celebrados anteriormente à data 

da sua publicação, devem ser observadas, neste caso, as prescrições normativas vigentes à 

época da sua celebração, podendo, todavia, se lhes aplicar naquilo que beneficiar a 

consecução do objeto do convênio. 



 

Dessa forma, a legislação aplicável subsidiariamente ao instituto do termo de compromisso, 

desde a sua criação pela Lei nº 11.578/2007, cuja publicação no Diário Oficial da União 

ocorreu em 27 de novembro de 2007, está detalhada no quadro a seguir: 

 

Quadro 1 – Legislação aplicável subsidiariamente ao termo de compromisso 

Legislação 
Publicação 

no DOU 

Período de celebração 

do Termo de 

Compromisso 

Instrução Normativa STN nº 01 31/01/1997 27/11/2007 a 29/5/2008 

Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 127, de 29 de 

maio de 2008 
30/05/2008 30/5/2008 a 31/12/2011 

Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 507, de 24 de 

novembro de 2011 
28/11/2011 01/01/2012 a 02/01/2017 

Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 424, de 31 de 

dezembro de 2016 
03/01/2017 A partir de 03/01/2017 

 Fonte: Legislação publicada no Diário Oficial da União 

 

  
##/Fato## 

2.1.3. Ausência de elaboração de Projeto Executivo da obra. Não suspensão do repasse 

dos recursos para o saneamento dos problemas detectados durante a execução da obra. 
 

Fato 
 

Conforme documentos às fls. 430 e 431 do processo do Termo de Compromisso, a Funasa 

realizou visita técnica preliminar no local de execução do objeto, bem como emitiu parecer 

favorável à aprovação do Projeto Técnico de Engenharia da obra, em 10 de julho de 2009. 

 

Por sua vez, após cerca de dois meses de iniciada a execução da obra, o técnico da Funasa 

realizou a primeira visita técnica, em 1º de setembro de 2010, tendo sido consignado no 

respectivo RVT que foi constatada a existência de grande volume de material de 3ª categoria 

(rocha dura) na lagoa facultativa 01. 

 

Por meio do Ofício nº 020/2013, de 18 de janeiro de 2013, o Gestor municipal apresentou à 

Funasa proposta de adequação físico-financeira referente à obra de implantação da 1ª Etapa 

do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Arara-PB.  

 

Após análise da documentação apresentada pela Prefeitura, a Funasa concluiu o seguinte, 

consoante consignado no Parecer Técnico do Relatório de Visita Técnica (RVT), de 7 de 

fevereiro de 2013: 

 

“a) Para a classificação do material a ser escavado nas Lagoas da ETE, o 

projetista baseou-se em sondagens realizadas pela empresa ATECEL, onde 

foram realizados 10 (dez) furos de sondagem a trado na área da ETE. 

Avaliando os boletins de sondagens a trado apresentados verifica-se a 

seguinte situação: a) 10 pontos de sondagens (100,00%) obtiveram como 

resultado impenetrável a trado com profundidades que variam de 0,30m a 

0,80m. As profundidades das lagoas ultrapassam e muito os 0,80m. Em todos 

os furos não ocorreu a caracterização do material impenetrável ao trado. 

Não foi classificada a categoria da rocha (dura ou branda), nem demais 

detalhes necessários (tipo de rocha, alterada ou não, sã, fissurada, oxidada, 

fraturada, decomposta e outras características). Nem sequer este relatório 



de sondagem afirmou a existência ou não de material rochoso abaixo das 

camadas impenetráveis. 

A sondagem a trado permite, basicamente, identificar e qualificar solo de 1ª 

categoria. Também, em determinadas situações, até em solo desse tipo pode 

não ocorrer a penetração do terreno com esse equipamento. Ou seja, a 

sondagem a trado não permite a caracterização de solos de 2ª ou 3ª 

categorias. 

Essa situação mostra que a sondagem a trado foi inadequada para uma 

avaliação do solo e caracterização do mesmo, principalmente para 

classificação de solos em 1ª, 2ª ou 3ª categoria, haja vista que em qualquer 

um deles pode ocorrer a impenetrabilidade do trado. Essa situação não é 

suficiente para caracterizar a existência de material de 3ª categoria. Para a 

caracterização do material de 2ª ou 3ª categoria, seria necessária a 

realização de sondagens rotativas para a caracterização das camadas do 

solo até a profundidade desejada. 

 

b) O estudo de sondagem deve ser realizado também onde será executada a 

rede coletora, linha de recalque e EEE [Estação Elevatória de Esgotos], 

objetivando não haver mais imprevistos e adequações na planilha. 

 

c) Nas composições de custos dos Poços de Visita já são consideradas as 

escavações dos mesmos, porém parte desta escavação também é considerada 

no cálculo da escavação da rede coletora. 

 

d) Poços de visita: Usar a mesma estratificação do solo da rede coletora. 

 

(...) 

 

Conforme explicitado neste relatório, da forma em que foi apresentada, não 

será possível a aprovação das alterações propostas pela convenente.” 

(grifou-se) 

 

Na nova proposta de adequação físico-financeira da obra, subscrita pelo engenheiro 

responsável pelo projeto original e também pelo então prefeito de Arara-PB, apresentada à 

Funasa, mediante o Ofício nº 732C/2012 (sic), de 11 de junho de 2013, consta relatado o 

seguinte trecho, editado apenas no nome das pessoas citadas, a fim de preservá-las: 

 

“Conforme relatado pelo então prefeito do município, o Sr. J.E.S.S., logo 

após o início da obra foi detectada uma quantidade de rocha no terreno das 

Lagoas acima do previsto inicialmente pelo projeto básico, contudo a 

empresa responsável pela execução não optou por realizar nenhum tipo de 

sondagem que viesse a comprovar tal quantidade de rocha e que permitisse 

a partir daí a elaboração de qualquer projeto de adequação que pudesse 

viabilizar a obra de uma maneira mais eficiente, preferindo assim seguir com 

a obra da maneira como esta se encontrava. 

 

Vale salientar que foi concebido e aprovado inicialmente um projeto básico 

e este previa um volume de rocha branda e sã na ordem de 20%. Quantidade 

essa, na época, considerada aceitável pela FUNASA. 

 



Juntamente com o referido projeto, foi apresentado na época um estudo do 

solo, realizado de forma superficial, que contava apenas com a observação 

visual do solo através de pequenas escavações e que abrangia todo o 

território da zona urbana da cidade e a área das lagoas, representando 

assim, uma média global das porcentagens referentes aos tipos de solo 

encontrados em toda a região da sede municipal, uma vez que o projeto total 

que foi elaborado previa a implantação da rede em toda a zona urbana além 

da construção do tratamento final. Por esse motivo o referido estudo de solo 

não se ateve apenas a área de implantação do tratamento, objeto principal 

desta primeira etapa, mas sim a todo o sistema que foi concebido, diminuindo 

assim a previsão das quantidades de material de 2ª e 3ª categorias neste 

local, lembrando mais uma vez que o estudo realizado foi apenas visual e 

apenas representava uma realidade aproximada. 

 

Apesar da solicitação verbal, a prefeitura municipal de Arara, na época 

optou por não realizar um estudo de solo mais detalhado uma vez que o 

projeto elaborado tratava-se ainda da elaboração de um projeto básico e que 

tal estudo poderia ser realizado na fase executiva, o que acabou não 

ocorrendo. 

 

É importante frisar ainda que foi analisado e aprovado pela FUNASA, o 

projeto básico e que este como qualquer outro projeto, está passível de 

adequações durante a sua execução. 

 

(...) 

 

A empresa responsável pela obra, continuou com as escavações e os aterros 

destinados a conformação do terreno das lagoas, tocando a obra até meados 

de maio de 2011, período este em que a mesma abandonou a obra sem 

qualquer tipo de notificação à prefeitura. Desde então, a obra encontra-se 

paralisada já há pouco mais de dois anos. 

 

A prefeitura municipal, na pessoa do seu Prefeito, o Sr. J.E.S.S., preocupado 

com o andamento e a conclusão da referida obra, no mês de dezembro de 

2012, buscou o autor do projeto, o Engenheiro A.V.S.L.N., no intuito de 

estudar uma solução para o problema. 

 

Desta forma, foi solicitado ao prefeito que providenciasse a sondagem do 

solo para a comprovação da existência de tal quantidade de rocha e que fosse 

realizado um levantamento completo do que foi executado pela construtora 

responsável e também do que ainda faltava executar para a conclusão da 

obra. Para que a partir daí pudéssemos realizar um estudo e definir uma 

adequação que atenda às necessidades do projeto de modo a garantir 

funcionalidade e a etapa útil mínima exigida pela Funasa. 

 

(...) 

 

É certo que teria sido bem mais fácil e muito menos oneroso se a empresa 

responsável pelo serviço houvesse interrompido a obra ainda no seu início, 

no momento em que as escavações iniciais detectaram a quantidade de rocha 



a mais, para que fosse realizado ainda naquela época o estudo de adequação, 

que está sendo realizado agora, uma vez que um ano e meio depois, os preços 

já defasaram e a realidade encontrada na cidade já é outra, uma vez que já 

encontra-se em execução a 2ª etapa deste projeto.” (grifou-se) 

 

Por sua vez, no Parecer Técnico emitido no bojo do RVT da Funasa, de 4 de julho de 2013, 

que analisou a nova proposta de adequação físico-financeira da obra, constou registrado o 

seguinte:  

 

“O município de Arara apresentou em 18/06/2013 uma nova Adequação do 

Projeto de Engenharia, elaborada após a realização da Sondagem Rotativa 

para caracterização geomecânica do material sedimentar e do maciço 

rochoso nos locais da obra, principalmente na Estação de Tratamento de 

Esgotos. Esta Sondagem foi solicitada após a visita técnica realizada em 

07/02/2013, que teve como objetivo se avaliar em campo as adequações 

solicitadas pelo município. Visto que, o primeiro Ensaio de Sondagem, para 

elaboração desta primeira adequação, foi desenvolvido através de Trado, 

inadequado para caracterização dos solos de segunda e terceira categorias, 

resultando em um relatório incompleto, impossibilitando uma avaliação real 

da adequação apresentada naquele momento. Para avaliação desta nova 

Adequação do Projeto, foi realizada em 04/07/2013 uma visita técnica no 

município, onde se verificou em campo os locais onde se desenvolveram as 

Sondagens Rotativas, como também, os Levantamentos Topográficos 

(planialtimetria), realizados para elaboração do Mapa de Cubação dos 

volumes de materiais (cortes e aterros) executados e a executar, que geraram 

o Projeto de Engenharia Adequado, contendo a Planilha Orçamentária e 

Peças Gráficas adequadas às condições reais dos locais da obra.” (grifou-

se) 

 

Diante do exposto, apesar de a Funasa ter realizado visita técnica preliminar e de ter 

aprovado o Projeto Básico original da obra, observa-se que o próprio engenheiro contratado 

pela Prefeitura e responsável pela elaboração do Projeto Básico e pela proposta de adequação 

físico-financeira da obra reconheceu a necessidade de ter sido realizado previamente à 

execução da obra um estudo técnico mais detalhado de sondagem do solo para comprovação 

da existência da real quantidade de rocha no terreno onde seriam construídas as lagoas 

destinadas à implantação da Estação de Tratamento de Esgotos do município de Arara-PB.    

 

Ademais, o engenheiro relatou, na proposta de adequação físico-financeira da obra, de junho 

de 2013, que o projeto elaborado tratava-se ainda da elaboração de um projeto básico e que 

tal estudo poderia ser realizado na fase executiva, o que acabou não ocorrendo. 

 

Nesse sentido, cabe ressaltar que, nos termos dos incisos I e II, c/c o § 1º, ambos do art. 7º 

da Lei nº 8.666/1993, as licitações para a execução de obras devem obedecer ao Projeto 

Básico e ao Projeto Executivo, sendo que a execução de cada etapa será obrigatoriamente 

precedida da conclusão e aprovação, pela autoridade competente, dos trabalhos relativos às 

etapas anteriores, podendo o Projeto Executivo ser desenvolvido concomitantemente com a 

execução das obras e serviços, desde que também autorizado pela Administração. 

 

Por oportuno, vale salientar que, conforme disposto na alínea “b” do inciso IX e caput do 

art. 6º da Lei nº 8.666/1993, o Projeto Básico consiste no conjunto de elementos necessários 



e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou 

complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos 

estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento 

do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a 

definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter as soluções técnicas globais 

e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de 

reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de 

realização das obras e montagem. 

 

Nesse sentido, impõe-se registrar que, de acordo com o art. 116 da Lei de Licitações, 

“aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, aos convênios, acordos, ajustes e 

outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da Administração”. 

 

Por conseguinte, não obstante ter sido detectada pela Funasa, logo na primeira visita técnica 

realizada após o início de execução da obra, relativa ao RVT de 1º de setembro de 2010, a 

existência de grande volume de rocha dura no terreno da lagoa facultativa, o técnico da 

Funasa assinalou no item 4 do RVT, de 24 de fevereiro de 2011, referente à terceira visita 

técnica, que a execução da obra estava conforme o projeto e o Plano de Trabalho aprovados, 

o que foi contraditório, inclusive, com o terceiro Boletim de Medição emitido pela empresa 

contratada, correspondente ao período acumulado até 3 de novembro de 2010, em que 

constou a execução do volume de 5.323,30 m3 de escavação e remoção de rocha dura no 

terreno da lagoa facultativa, contra 3.612,05 m3 do total previsto inicialmente. 

 

No caso em tela, importa destacar que, de acordo com o inciso IV do art. 43 da Portaria 

Interministerial MP/MF/CGU nº 127/2008, para recebimento de cada parcela dos recursos, 

o convenente deverá estar em situação regular com a execução do Plano de Trabalho. 

 

Por seu turno, o art. 55 da referida Portaria assim dispõe: 

 

“O concedente ou contratante comunicará ao convenente ou contratado e ao 

interveniente, quando houver, quaisquer irregularidades decorrentes do uso 

dos recursos ou outras pendências de ordem técnica ou legal, e suspenderá 

a liberação dos recursos, fixando prazo de até trinta dias para saneamento 

ou apresentação de informações e esclarecimentos, podendo ser prorrogado 

por igual período.” 

 

Além disso, o art. 6º da Lei nº 11.578/2007 estabelece o seguinte: 

 

“No caso de irregularidades e descumprimento pelos Estados, Distrito 

Federal e Municípios das condições estabelecidas no termo de compromisso, 

a União, por intermédio de suas unidades gestoras, suspenderá a liberação 

das parcelas previstas, bem como determinará à instituição financeira oficial 

a suspensão do saque dos valores da conta vinculada do ente federado, até a 

regularização da pendência.”   

 

Contrariando tais dispositivos normativos, a Funasa liberou, em 31 de maio de 2011, a 

segunda parcela dos recursos, no valor de R$ 900.000,00, com base no RVT de 24 de 

fevereiro de 2011, que atestou o percentual acumulado de execução física da obra em 

40,16%, mas sem que a empresa contratada tivesse enviado a proposta de adequação físico-

financeiro da obra, o que somente veio ocorrer em 18 de janeiro de 2013, por meio do Ofício 



nº 020/2013, após cerca de dois anos e meio de iniciada a execução da obra e quando já 

haviam sido utilizados 70% dos recursos pactuados. 

 

Dessa forma, resta evidenciado que não foi elaborado pela Prefeitura o Projeto Executivo da 

obra para a implantação da 1ª Etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de 

Arara-PB, apesar de ter sido detectado um grande volume de rocha dura durante o início de 

execução da obra. Ademais, a Funasa não procedeu à suspensão do repasse dos recursos até 

que a empresa contratada providenciasse o saneamento dos problemas identificados no 

terreno das lagoas, por meio de elaboração de proposta de adequação físico-financeira da 

obra. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Não houve manifestação da Unidade examinada para este item. 

  ##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Diante da ausência de manifestação da Unidade examinada para este item, após a 

apresentação dos fatos, a análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada 

acima, no campo “fato”. 
/AnaliseControleInterno## 

 

 

2.1.4. Execução de serviços adicionais constantes da proposta de adequação físico-

financeira da obra sem a prévia aprovação da Funasa. Ausência de integração do novo 

Plano de Trabalho do Termo de Compromisso e falta de formalização do respectivo 

Termo Aditivo, referentes à adequação do objeto pactuado. 
 

Fato 
 

No primeiro Relatório de Visita Técnica (RVT), de 1º de setembro de 2010, cujo percentual 

de execução física da obra foi mensurado em 20,13%, constou consignado pela área técnica 

de engenharia da Funasa que foi constatada a existência de grande volume de material de 3ª 

categoria (rocha dura) na lagoa facultativa 01. 

 

Da análise dos Boletins de Medição (BM) emitidos pela empresa contratada, em cotejo com 

a proposta de adequação físico-financeira da obra, verificou-se que houve aumento de R$ 

1.015.853,09 no custo total dos itens referentes aos serviços de escavação e remoção de 

rocha dura no terreno das três lagoas (uma anaeróbia e duas facultativas), correspondente ao 

percentual de acréscimo de 32,85%, em relação ao montante de recursos pactuados para a 

execução da obra, conforme detalhamento da tabela a seguir: 

 
Tabela 4 – Adequação Físico-Financeira nos itens referentes aos serviços de escavação e remoção de rocha 

dura 

Ite

m 

Discriminaçã

o 

Unid

. 

Qtde. 

Origina

l 

Qtde. 

após 

adequaçã

o 

Preço 

Unitári

o (R$) 

Valor 

original 

(R$) 

Valor após 

adequação 

(R$) 

% de 

Acréscim

o sobre o 

valor 

original 

Lagoa Anaeróbia 

4.1.

3 

Escavação e 
remoção de 

rocha dura 

m3 238,41 3.025,20 111,50 26.582,72 337.309,80 1.168,91% 



Ite

m 

Discriminaçã

o 

Unid

. 

Qtde. 

Origina

l 

Qtde. 

após 

adequaçã

o 

Preço 

Unitári

o (R$) 

Valor 

original 

(R$) 

Valor após 

adequação 

(R$) 

% de 

Acréscim

o sobre o 

valor 

original 

Lagoas Facultativas 

5.1.
5 

Escavação em 
rocha dura 

m3 3.612,05 9.936,05 111,50 
402.743,5

8 
1.107.869,5

8 
175,08% 

Total (R$) 3.850,46 12.961,25 111,50 
429.326,3

0 

1.445.179,3

8 
236,62% 

% sobre o valor pactuado da obra (R$ 3.092.783,04) 13,78% 46,73%  

Fonte: Boletins de Medição apresentados pela empresa contratada 
 

Apesar de esse grande volume de rocha dura ter sido detectada logo nas primeiras escavações 

realizadas no terreno das lagoas, em quantidade 236,62% superior à que foi prevista no 

projeto original (12.961,25m3 contra 3.850,46m3), somente após cerca de dois anos e meio 

de iniciada a execução da obra, quando já haviam sido utilizados 70% do montante dos 

recursos pactuados, a Prefeitura, por meio do Ofício nº 020/2013, de 18 de janeiro de 2013, 

apresentou à Funasa proposta de adequação físico-financeira referente à obra de implantação 

da 1ª Etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Arara-PB. 

 

Ademais, verificou-se, nos três primeiros BMs emitidos pela empresa contratada, referente 

ao período acumulado de execução de 29 de junho a 3 de novembro de 2010 – ou seja, 

equivalente a cerca de quatro meses decorridos do início da execução dos serviços –, que a 

obra já apresentava o percentual de execução física de 40%, dos quais 34% corresponderam 

ao percentual de execução dos serviços de escavação e remoção de rocha dura, no montante 

pago de R$ 1.048.338,61, ou seja, com acréscimo de R$ 619.012,32 sobre o custo previsto 

orginalmente, sem que ainda o Gestor municipal tivesse enviado à Funasa a proposta de 

adequação físico-financeira da obra, o que só veio ocorrer em 18 de janeiro de 2013, cuja 

aprovação pela Funasa deu-se por meio do Parecer Técnico emitido no bojo do RVT de 4 de 

julho de 2013, após a Prefeitura ter apresentado nova proposta de adequação físico-

financeira da obra, mediante o Ofício nº 732C/2012 (sic), de 11 de junho de 2013. 

 

Cabe acrescentar que, de acordo com o 15º BM, de 24 de maio de 2012, já foi executada a 

totalidade dos quantitativos adicionais dos serviços de escavação e remoção de rocha dura, 

tanto na lagoa anaeróbia quanto nas duas facultativas, no total pago de R$ 1.445.179,38, 

correspondente ao percentual significativo de 46,73% do montante de recursos pactuados 

para a execução da obra. 

 

Nesse diapasão, não obstante os serviços adicionais de escavação e remoção de rocha dura, 

no montante de R$ 1.445.179,38, já terem sido supostamente executados desde 24 de maio 

de 2012 e de já terem sido integralmente pagos desde 12 de julho de 2012, somente em 18 

de janeiro de 2013 o Gestor municipal apresentou a proposta de adequação físico-financeira 

da obra. 

 

Importa destacar, ainda, que, apesar de no último RVT da Funasa, de 10 de dezembro de 

2013, ter sido mensurado o percentual acumulado de execução física da obra em 69,27%, 

verificou-se que, logo após 18 de janeiro de 2013, data do Ofício enviado à Funasa com a 

proposta de adequação físico-financeira da obra, foi emitido, em 7 de fevereiro de 2013, 

RVT atestando o percentual de execução física da obra em 40,16%, o que foi ratificado pelo 

RVT subsequente, de 4 de julho de 2013. Saliente-se que esse percentual de 40,16% ficou 

inalterado por mais de dois anos, desde o terceiro RVT, emitido em 24 de fevereiro de 2011, 

até o quinto RVT, emitido em 4 de julho de 2013. 

 



De relevo anotar que, no período de 3 de novembro de 2010 a 24 de maio de 2012, houve 

acréscimo no custo da execução dos serviços de escavação e remoção de rocha dura, visto 

que no terceiro BM, de 3 de novembro de 2010, consta a execução acumulada desses 

serviços no valor de R$ 1.048.338,61, enquanto que no 15º BM, de 24 de maio de 2012, foi 

informado a execução acumulada de tais serviços no valor de R$ 1.445.179,38. 

 

Dessa forma, a despeito desse acréscimo no custo da execução dos serviços de escavação e 

remoção de rocha dura verificado nos BMs emitidos entre 3 de novembro de 2010 e 24 de 

maio de 2012, três RVTs da Funasa emitidos sequencialmente, entre 24 de fevereiro de 2011 

e 4 de julho de 2013, atestaram o mesmo percentual de execução física da obra em 40,16%, 

mas que foi divergente do percentual de execução financeira de 70% dos recursos utilizados 

pela Prefeitura até 12 de julho de 2012. 

 

Nesse contexto, cumpre assinalar que, como a proposta de adequação físico-financeira 

impactou na redução do quantitativo dos serviços de três etapas da obra especificados no 

Plano de Trabalho original do Termo de Compromisso – quais sejam: Rede Coletora 

(2.429,80m para 352,90m), Poços de Visita (39 para 6) e Ligações Domiciliares (321 para 

5) –,  os pagamentos dela decorrentes somente deveriam ser efetuados pela Prefeitura à 

empresa contratada após a submissão e a aprovação da Funasa dos ajustes realizados no 

projeto original, com a devida integração de novo Plano de Trabalho, consoante estabelece 

o disposto no § 3º do art. 22 da Portaria Interministerial (PI) MP/MF/CGU nº 127/2008, a 

seguir transcrito: 

 

“Art. 22. Omissis 

 

(...) 

 

§ 3º Os ajustes realizados durante a execução do objeto integrarão o Plano 

de Trabalho, desde que submetidos e aprovados previamente pela autoridade 

competente.” (grifou-se) 

 

Por seu turno, impõe-se registrar que o § 3º do art. 23 da PI nº 127/2008 estabelece que o 

Projeto Básico deve ser apreciado pelo Concedente e, se aprovado, enseja a adequação do 

Plano de Trabalho, enquanto que o § 4º do mesmo artigo da referida Portaria dispõe que os 

vícios sanáveis eventualmente detectados no Projeto Básico devem ser comunicados ao 

convenente, sendo fixado prazo para saneamento. 

 

Mister ressaltar que os pagamentos decorrentes de acréscimos ou supressões de serviços 

previstos na planilha orçamentária original da obra somente deveriam ocorrer após a devida 

formalização de Termo Aditivo ao Termo de Compromisso, conforme se depreende da 

alínea “a” do inciso I e § 6º do art. 65, c/c o art. 116, ambos da Lei nº 8.666/1993, bem como 

c/c o disposto no art. 37 e no inciso III do art. 39, ambos da PI nº 127/2008. 

 

Nesse sentido, cabe destacar que, de acordo com os arts. 1º e 3º da Portaria Funasa nº 1.104, 

de 23 de novembro de 2010, os Termos Aditivos objeto de integração de novo Plano de 

Trabalho devem ser submetidos à análise prévia e emissão de parecer da equipe de 

engenharia e de convênios das respectivas Regionais, para pronunciamento quanto à 

viabilidade de natureza técnica e formal, respectivamente e, por fim, às respectivas unidades 

da Procuradoria Federal especializada junto à Funasa, quanto à legalidade. 

 



Diante do exposto, resta evidenciado que a proposta de adequação físico-financeira da obra 

foi apresentada pelo Gestor municipal após já terem sido realizados todos os pagamentos da 

suposta execução dos quantitativos adicionais dos serviços de escavação e remoção de rocha 

dura no terreno das três lagoas, ou seja, sem a prévia aprovação da Funasa, sem a devida 

integração do novo Plano de Trabalho do Termo de Compromisso e sem a formalização do 

respectivo Termo Aditivo. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Não houve manifestação da Unidade examinada para este item. 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Diante da ausência de manifestação da Unidade examinada para este item, após a 

apresentação dos fatos, a análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada 

acima, no campo “fato”. 

 
##/AnaliseControleInterno## 
 

2.1.5. Indícios de montagem de relatório de visita técnica emitido por servidor 

temporário da Funasa. Liberação indevida de R$ 900.000,00, referente à última parcela 

dos recursos pactuados. 
 

Fato 
 

De início, cumpre esclarecer que o inciso III do art. 15 da Portaria Funasa nº 902, de 2 de 

julho de 2013, estabelece o seguinte: 

 

“Os convênios, termos de compromisso e demais termos, citados no art. 1º, 

celebrados anteriormente à entrada em vigor desta Portaria, regem-se pelos 

dispositivos ora disciplinados, exceto quanto aos percentuais de liberação de 

recursos por faixa de valor, que se manterão disciplinados pela Portaria 

Funasa nº. 623 de 11 de maio 2010, apenas neste particular.” (grifou-se) 

 

Na vigência da referida Portaria, a Funasa, por meio da Ordem Bancária nº 801827, de 5 de 

maio de 2014, liberou a última parcela do TC/PAC nº 0264/2008, no valor de R$ 900.000,00, 

correspondente ao percentual de 30% do montante de recursos pactuados. 

 

Por sua vez, nos termos do inciso III do art. 5º da referida Portaria, para os convênios e 

demais instrumentos de transferência de recursos com valores acima de R$ 1.500.000,00 e 

até R$ 4.000.000,00 – como é o caso do Termo de Compromisso ora em análise, no valor 

pactuado de R$ 3.000.000,00 –, a liberação da última parcela, no percentual de 30% dos 

recursos pactuados, exigirá a “compatibilidade da execução física com as parcelas 

liberadas”, a ser atestada obrigatoriamente mediante visita técnica pela área de engenharia 

da Funasa, consoante determina o § 1º do art. 5º da mesma Portaria. 

 

Contudo, apesar de no último Relatório de Visita Técnica (RVT) emitido pela Funasa, em 

10 de dezembro de 2013, ter sido mensurado o percentual acumulado de execução física da 

obra em 69,27%, constatou-se a incompatibilidade desse percentual com o de 70% dos 



recursos liberados e utilizados até aquela data de emissão do RVT, conforme demonstrado 

na sequência.  

 

No RVT, de 10 de dezembro de 2013, subscrito pelo servidor A.G.S., matrícula Siape nº 

167****, consta o seguinte relato no respectivo Parecer Técnico:  

 

“O município apresentou os Boletins de Medições de Serviços, adequados à 

nova Planilha Orçamentária da obra, elaborada após a adequação do 

projeto, decorrente dos resultados dos estudos geotécnicos realizados na 

área definida para a obra. Os serviços acumulados nos 17 (dezessete) 

Boletins de Medições [no montante acumulado de R$ 2.132.522,55, referente 

ao período total de 1º de junho de 2010 a 10 de julho de 2012] apresentam 

um percentual de execução física de 69,27% (sessenta e nove vírgula vinte e 

sete por cento) do total da obra. O município reiniciará os serviços, visando 

a conclusão da obra, logo após a liberação da(s) parcela(s) subsequente(s), 

visto que ainda falta a liberação de 30% (trinta por cento) dos recursos 

financeiros conveniados.” (grifou-se) 

 

Como se depreende do referido Parecer Técnico contido no RVT, de 10 de dezembro de 

2013, o percentual de execução física do objeto de 69,27% foi baseado no somatório dos 

serviços constantes dos dezessete Boletins de Medições da obra, e não decorrente de 

inspeção física realizada pelo servidor da Funasa, para averiguar a compatibilidade entre as 

execuções física e financeira, nesse caso, no percentual de 70% dos recursos já liberados e 

utilizados até então, que era condição indispensável para autorizar a liberação da última 

parcela dos recursos pactuados, no expressivo valor de R$ 900.000,00. 

 

Nesse sentido, cabe ressaltar que, no sexto e último RVT da Funasa, de 10 de dezembro de 

2013, não foi elaborado o relatório fotográfico da obra pelo servidor da Funasa responsável 

pela visita técnica e que subscreveu o referido RVT, A.G.S., matrícula Siape nº 167****, 

com o intuito de demonstrar a evolução do empreendimento em relação à última parcela 

liberada, conforme determina o disposto na alínea “c” do inciso III do art. 5º da Portaria 

Funasa nº 902/2013.  

 

Nesse diapasão, verificou-se, por meio de consulta ao Portal da Transparência do Governo 

Federal, que, no mês de dezembro de 2013, não foi realizado nenhum pagamento de Diárias 

tendo como favorecido o servidor A.G.S. (CPF nº ***.027.554-**), de modo que não restou 

comprovado que o referido servidor deslocou-se para o município de Arara-PB na data em 

que foi supostamente realizada a visita técnica, em 10 de dezembro de 2013. 

 

De relevo consignar que A.G.S., matrícula Siape nº 167**** – responsável pela elaboração 

do RVT de 10 de dezembro de 2013, em que consta atestado o percentual de execução física 

da obra em 69,27% – foi servidor da Funasa mediante contrato temporário, durante o período 

de 13 de fevereiro de 2009 a 11 de fevereiro de 2014, com lotação na Divisão de Engenharia 

da Funasa/SUEST/PB, consoante consulta ao Sistema Integrado de Administração de 

Recursos Humanos (Siape). 

 

Por outro lado, vale destacar que, no terceiro RVT, de 24 de fevereiro de 2011, foi atestado 

pela área técnica de engenharia da Funasa o percentual de execução física da obra em 

40,16%, correspondente à execução financeira das duas primeiras parcelas já liberadas e 

utilizadas até então, cuja aprovação da prestação de constas parcial, em relação ao montante 



de recursos pactuados, foi integralmente aprovada pela Superintendente Estadual da 

Funasa/PB, em 17 de dezembro de 2012, ratificando o Parecer Financeiro nº 

123/2012/SUEST/PB, também datado de 17 de dezembro de 2012.  

 

Nos dois RVTs subsequentes (o quarto e quinto) emitidos pela Funasa, em 7 de fevereiro de 

2013 e em 4 de julho de 2013, respectivamente, foi atestado o mesmo percentual de execução 

física da obra de 40,16% mensurado no terceiro RVT, de 24 de fevereiro de 2011, o que 

mostra que não houve evolução na execução da obra no período de 24 de fevereiro de 2011 

a 4 de julho de 2013.  

 

Vale salientar que, no quarto RVT, de 7 de fevereiro de 2013, foi registrado o seguinte no 

respectivo Parecer Técnico emitido pela área de engenharia da Funasa:  

 

“Somos de parecer desfavorável a liberação de recursos para o TC PAC 

0264-08 (1ª etapa) até que a obra seja reiniciada e o percentual de execução 

atinja os recursos já liberados. Considerando que a 2ª etapa estaria 

comprometida caso a 1ª etapa não seja concluída, somos também de parecer 

desfavorável a liberação de mais recursos para o convênio TC PAC 0345-

11, até que as obras da 1ª etapa retomem ao ritmo normal.” 

 

Nesse contexto, em que pese a empresa contratada não ter apresentado nenhum Boletim de 

Medição (BM) entre as datas de emissão dos dois últimos RVTs da Funasa, de 4 de julho de 

2013 e de 10 de dezembro de 2013, observou-se que o percentual de execução física da obra 

passou de 40,16% para 69,27%. Por sua vez, a despeito da existência de Parecer Técnico 

desfavorável à liberação de recursos – emitido no RVT de 7 de fevereiro de 2013, cujo 

percentual de execução física da obra foi mensurado em 40,16% –, a Funasa repassou à 

Prefeitura, em 5 de maio de 2014, a última parcela dos recursos pactuados. 

 

Ressalte-se que, no 18º BM, de 30 de abril de 2015, referente ao período de 11 de julho de 

2012 a 30 de abril de 2015, a empresa contratada informou o total de serviços executados no 

valor de R$ 91.192,40, correspondente a cerca de três por cento do montante de recursos 

pactuados, o que mostra que, mesmo que fosse considerado esse percentual de 3% obtido do 

18º BM, somado ao percentual de 40,16% mensurado no RVT de 4 de julho de 2013, faltaria 

ainda uma diferença significativa de 26,11% para se atingir o percentual de execução física 

da obra de 69,27% informado no RVT de 10 de dezembro de 2013. 

 

Ademais, ainda que, durante o exercício de 2015, tenham sido realizados pagamentos à 

empresa contratada no montante de R$ 543.251,82, que supostamente elevariam o 

percentual de execução física da obra para quase 90%, o próprio prefeito – mediante o Ofício 

nº 107C/2016, de 2 de fevereiro de 2016, enviado à Funasa para solicitar a prorrogação de 

vigência do TC/PAC nº 0264/2008 – enfatizou que “a prefeitura já está concluindo as obras 

das lagoas de tratamento e dando início na construção da estação elevatória. Atualmente a 

obra está em andamento, com aproximadamente 70% de execução”. (grifou-se) 

 

Importa acrescentar, ainda, que, no Parecer Técnico nº 15/16/DIESP/SUEST/PB, emitido 

pela Funasa em 25 de fevereiro de 2016, foi consignado o seguinte: 

 

“O município não tem atendido às notificações encaminhadas pela DIESP 

nos últimos 06 meses que têm o objetivo de aferir a real execução física da 

obra e que na última vista realizada em 10 de dezembro de 2015 [sic] as 



obras encontravam-se paralisadas e incompatíveis com o percentual de 

aproximadamente 70% de execução alegado pelo convenente.” (grifou-se) 

 

Diante do exposto, há indícios de montagem do RVT de 10 de dezembro de 2013, em face 

da ausência do respectivo relatório fotográfico obrigatório, bem como pela não comprovação 

do deslocamento, para o município de Arara-PB, do servidor temporário da Funasa, A.G.S., 

matrícula Siape nº 167****, responsável pela elaboração e subscrição do referido RVT. Por 

sua vez, resta evidenciada a liberação indevida pela Funasa do valor de R$ 900.000,00, 

referente à última parcela dos recursos do TC/PAC nº 0264/2008, tendo em vista que a 

execução da obra da 1ª Etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Arara-

PB encontra-se abandonada, atualmente com percentual de execução física inferior a 

69,27%, informado no RVT de 10 de dezembro de 2013, o que contrariou o disposto no 

inciso III e no § 1º, ambos do art. 5º da Portaria Funasa nº 902/2013, que exigia, para a 

referida liberação, a compatibilidade da execução física com as parcelas já liberadas, 

correspondentes a 70% do montante de recursos pactuados. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Não houve manifestação da Unidade examinada para este item. 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Diante da ausência de manifestação da Unidade examinada para este item, após a 

apresentação dos fatos, a análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada 

acima, no campo “fato”. 
/AnaliseControleInterno## 

 

2.1.6. Pagamentos, por serviços de escavação em rocha dura, com superfaturamento 

de R$ 1.001.515,79. 
 

Fato 
 

A partir da análise da tabela de Composição de Preço Unitário, às fls. 385 do volume II do 

Processo da Funasa nº 25210.007.874/2007-28, e da Planilha Orçamentária da Construção 

da Estação de Tratamento, integrantes do Projeto Básico apresentado pela Prefeitura de 

Arara-PB para a execução do objeto do TC/PAC nº 0264/2008, verificou-se que os serviços 

referentes aos itens 4.1.3 (escavação e remoção de rocha dura) e 5.1.4 (escavação em rocha 

dura) teriam sido orçados utilizando-se como referência a tabela do Sistema Nacional de 

Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil  (Sinapi), especificamente o item de código 

nº 00045994-005, descrito como “Escavação valas em rocha dura c/ profundidade até 2m c/ 

compressor e c/ explosivo”, cuja composição para a unidade do m3 está detalhada na tabela 

a seguir:  

 
Tabela 5 – Composição de preço unitário do item escavação de valas em rocha dura c/ profundidade até 2m 

c/ compressor e c/ explosivo 
Sinapi: 00045994-005 (abril/2009) 

Discriminação Unid. Quant. 
P. Unit. 

(R$) 

P. Total 

(R$) 
Custo 

Dinamite gelatinosa a 40% Kg 0,400 5,67 2,27 
Material: R$ 5,568 

Mão de Obra: R$ 38,448 
Estopim comum m 3,000 0,60 1,80 

Espoleta simples unid 3,000 0,50 1,50 



Sinapi: 00045994-005 (abril/2009) 

Discriminação Unid. Quant. 
P. Unit. 

(R$) 

P. Total 

(R$) 
Custo 

Feitor h 3,500 2,73 9,56 Encargos Sociais (126,30%): R$ 
48,559 

BDI (27,00%): R$ 24,995 

Custo da Composição: R$ 112,00 
Servente h 13,193 2,19 28,89 

BDI – Benefícios e Despesas Indiretas 

Fonte: Tabela de Composição de Preço Unitário 

   

Entretanto, em consulta à tabela do Sinapi, relativa ao mês de abril de 2009, verificou-se a 

inexistência dessa composição que teria sido adotada pela Gestão municipal, tanto referente 

ao código nº 00045994-005 quanto à especificação “Escavação valas em rocha dura c/ 

profundidade até 2m c/ compressor e c/ explosivo”. 

 

Por conseguinte, visando averiguar a compatibilidade, com o preço de mercado vigente à 

época (abril/2009), do valor do custo unitário da composição dos serviços de escavação em 

rocha dura orçado pela Prefeitura de Arara, consultou-se a tabela do Sistema de Custos 

Rodoviários (Sicro) – em razão da inexistência da referida composição na tabela do Sinapi 

–, comumente aceita e utilizada para cotação desse tipo de serviço, inclusive, pela própria 

Funasa, na obra de implantação da 2ª Etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário, objeto do 

TC/PAC nº 0345/2011, também analisado pela CGU, no âmbito do Relatório de Fiscalização 

nº 201601777.  

 

Em relação ao estado da Paraíba e ao mês de maio de 2009, foi identificado, na tabela do 

Sicro, o item de serviço de código nº 01 102 07, cuja discriminação é “Esc. carga trasnp. 

mat 3ª cat DMT 1000 a 1200m”, que, entre os serviços que fazem parte de sua composição, 

estão os pormenorizados na Tabela 5 acima, informados como necessários à escavação de 

valas em rocha dura c/ profundidade até 2m c/ compressor e c/ explosivo.   

 

Importa ressaltar que, como os itens 4.1.3 e 5.1.4 da Planilha Orçamentária da Construção 

da Estação de Tratamento se referem à execução de serviços de escavação em rocha dura no 

terreno das três lagoas (uma anaeróbia e duas facultativas), a composição mais apropriada a 

esse tipo de serviço seria aquela relativa à escavação em campo aberto, e não em vala – 

indevidamente adotada pela Prefeitura de Arara-PB –, razão pela qual esta equipe de 

Fiscalização da CGU tomou como base, para o cálculo do custo unitário dos serviços de 

escavação em rocha dura no terreno das lagoas de estação de tratamento, a composição do 

item “Esc. carga trasnp. mat 3ª cat DMT 1000 a 1200m” (código nº 01 102 07), e não a do 

item “Escavação em vala material de 3ª categoria” (código nº 04 020 00). 

 

Nesse sentido, considerando-se o custo unitário da composição do item de código nº 01 102 

07 (Sicro/PB/maio/2009), em cotejo com os Boletins de Medição e com os extratos 

bancários da conta específica do Termo de Compromisso, constatou-se o sobrepreço de 

225,74% do valor do custo unitário licitado de R$ 111,50, em relação ao preço unitário 

orçado no Sicro de R$ 34,23, já incluída a parcela contratual do BDI de 27%, o que resultou 

no superfaturamento de R$ 1.001.515,79, em função da realização de pagamentos por 

serviços de escavação em rocha dura correspondentes à totalidade do volume previsto de 

12.961,25m3 – informado como integralmente executado nos itens 4.1.3 e 5.1.5 do 15º BM 

–, consoante demonstrado na tabela a seguir: 

  
Tabela 6 – Cálculo do Superfaturamento referente aos serviços de escavação em rocha dura (itens 4.1.3 e 

5.1.5 do BM) 



Código 

Sicro 
Discriminação 

Qtde. 

Paga 

(QP) 

 (m3) 

Preço 

unitário 

Licitado 

(PL) 

(R$) 

Preço 

unitário 

Sicro 

(PS) 

(R$) 

Diferença 

(D)=PL-

PS 

  (R$) 

Dano ao 

erário 

(QP*D) 

(R$) 

% do 

Sobrepreço 

(D/PS) 

01 102 07 

Esc. carga 
trasnp. mat 3ª 

cat DMT 1000 a 

1200m 

12.961,25 111,50 34,23 77,27 1.001.515,79 225,74% 

DMT – Distância Média do Transporte 
(PS): Sendo R$ 21,24 a título de mão de obra, já acrescido no próprio Sicro o valor do custo dos encargos sociais no percentual 

de 126,30%; R$ 5,71 a título de material; e R$ 7,28 a título de BDI no percentual de 27,00% 

Fonte: Sicro; Boletins de Medição; e Extratos bancários da conta específica do Termo de Compromisso 

 

Cumpre esclarecer que, segundo o Manual do Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes (DNIT), relativo à 3ª edição publicada em 2010, o material de 3ª categoria é 

definido como “rocha com resistência à penetração mecânica superior ou igual à do granito 

e blocos de rocha de volume igual ou superior a 1m³, cuja extração e redução, para tornar 

possível o carregamento, se processam com o emprego contínuo de explosivo”.  

 

Ademais, cabe assinalar que os itens de código nº 01 102 07 e nº 04 020 00 da tabela 

referencial do Sicro/PB/maio/2009 possuem composição de serviços similar, diferenciando-

se, contudo, no valor do custo unitário, R$ 34,23 contra R$ 64,87, respectivamente, em face 

de a produtividade de equipe do primeiro ser maior, consoante detalhamento dos referidos 

itens no Sicro. 

 

Registre-se que, na obra de implantação da 2ª Etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário,  

objeto do TC/PAC nº 0345/2011, o custo dos serviços de escavação de valas em rocha dura 

com explosivos, correspondente ao item 3.5 da Planilha Orçamentária da Construção da 

Rede Coletora, foi licitado ao preço unitário de R$ 82,24, conforme proposta da empresa 

vencedora (Conserv Construções e Serviços Ltda.) de setembro de 2011, ante ao preço 

unitário de R$ 73,09, com BDI de 27%, cotado, na tabela do Sicro/PB/setembro/2011, para 

o item de serviço de código nº 04 020 00 – “Escavação em vala material de 3ª categoria”.  

 

Vale acrescentar, ainda, que, de acordo com os BM de nº 01 a 15, em cotejo com os extratos 

bancários da conta específica do Termo de Compromisso, consta que já foi executada a 

totalidade dos quantitativos dos serviços de escavação em rocha dura (itens 4.1.3 e 5.1.5 do 

BM), no volume acumulado de 12.961,25m3, correspondente ao montante pago de R$ 

1.445.179,38, ao preço unitário licitado de R$ 111,50, conforme demonstrativo da tabela a 

seguir: 

 
Tabela 7 – Demonstrativo de pagamentos dos itens 4.1.3 e 5.1.5 do BM referentes à escavação em rocha dura 

BM Data BM NF Data Pagto 

Quantidade (Q) 

(m3) 

Valor (R$) 

(Q*111,50) 

Item 4.1.3  Item 5.1.5  Item 4.1.3  Item 5.1.5  

01 06/08/2010 000025 10/08/2010               -       3.040,86                   -    339.055,89 

02 16/09/2010 000030 17/09/2010               -       1.037,98                   -    115.734,77 

03 03/11/2010 000036 04/11/2010               -       5.323,30                   -    593.547,95 

04 07/06/2011 000051 08/06/2011         31,39                -          3.499,98  - 

05 29/08/2011 000056 01/09/2011         35,16                -          3.920,34  - 

06 28/09/2011 000058 29/09/2011       445,29        49.649,84  - 

07 26/10/2011 000061 27/10/2011       281,26                -        31.360,49  - 

08 23/11/2011 000062 24/11/2011       422,33                -        47.089,80  - 

09 22/12/2011 000066 22/12/2011       400,00                -        44.600,00  - 



BM Data BM NF Data Pagto 

Quantidade (Q) 

(m3) 

Valor (R$) 

(Q*111,50) 

Item 4.1.3  Item 5.1.5  Item 4.1.3  Item 5.1.5  

10 27/01/2012 000068 27/01/2012       390,77                -        43.570,85  - 

11 28/02/2012 000069 28/02/2012       499,90                -        55.738,85  - 

12 27/03/2012 000072 27/03/2012               -          354,00                   -    39.471,00 

13 27/04/2012 000074 27/04/2012         28,14        179,91        3.137,61  20.059,97 

14 11/05/2012 000077 14/05/2012       200,00                -        22.300,00  - 

15 24/05/2012 000078 24/05/2012       290,96                -        32.442,04  - 

Total (R$) 3.025,20 9.936,05 337.309,80 1.107.869,58  

Total Geral (R$) 12.961,25 1.445.179,38 

Item 4.1.3 – Escavação e remoção de rocha dura (Lagoa Anaeróbia) 

Item 5.1.5 – Escavação em rocha dura (Lagoas Facultativas) 

Fonte: Boletins de Medição; Notas Fiscais; e Extratos bancários da conta específica do Termo de Compromisso 

 

Por fim, é importante destacar que os itens 4.1.3 e 5.1.5 do BM são os materialmente mais 

relevantes da obra de implantação da 1ª Etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário – objeto 

do TC/PAC nº 0264/2008, ora em análise –, pois os respectivos pagamentos perfizeram o 

total de R$ 1.445.179,38, do qual a expressiva monta de R$ 1.001.515,79 foi demonstrada 

como superfaturamento, que, por sua vez, representa o percentual significativo de 32,38% 

em relação ao montante de recursos pactuados para a execução da referida obra (R$ 

3.092.783,04). 

 

Diante do exposto, resta evidenciado que a Prefeitura de Arara-PB adotou composição 

inexistente na tabela do Sinapi para o cálculo do custo unitário dos serviços de escavação 

em rocha dura, com sobrepreço em relação ao preço referencial da tabela do Sicro, o que 

resultou no superfaturamento de R$ 1.001.515,79, do montante pago de R$ 1.445.179,38 

para os referidos serviços. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Não houve manifestação da Unidade examinada para este item. 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Diante da ausência de manifestação da Unidade examinada para este item, após a 

apresentação dos fatos, a análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada 

acima, no campo “fato”. 
naliseControleInterno## 

 

2.1.7. Pagamentos, no montante de R$ 1.445.179,38, por serviços de escavação em 

rocha dura, sem comprovação de sua execução com o uso de explosivos. Empresa 

contratada não possuía registro ou autorização do Exército Brasileiro para a utilização 

de explosivos. 
 

Fato 
 

Analisando a tabela de Composição de Preço Unitário, em cotejo com o 15º Boletim de 

Medição, verificou-se que, para o volume total previsto, após a adequação, de 12.961,25m3, 



referente aos serviços de escavação em rocha dura, informado como integralmente 

executado nos itens 4.1.3 e 5.1.5 do referido BM, seria necessária a utilização da quantidade 

estimada de 5.184,50Kg de dinamite, 38.883,75m de estopim e 38.884 unidades de espoleta, 

conforme detalhado na tabela a seguir:  

 
Tabela 8 – Detalhamento da quantidade de explosivos estimada para a execução do volume de 12.961,25m3, 

referente aos serviços de escavação em rocha dura (itens 4.1.3 e 5.1.5 do BM) 

Discriminação Unid. 

Qtde. da 

composição 

para 1m3 

Volume total 

informado como 

executado (m3) 

Qtde. 

estimada 

total 

Dinamite gelatinosa a 40% Kg 0,400 

12.961,25 

5.184,50 

Estopim comum m 3,000    38.883,75 

Espoleta simples unid 3,000    38.883,75 
Fonte: Tabela de Composição de Preço Unitário; e 15º BM 

 

Cabe ressaltar que, de acordo com os quinze Boletins de Medição emitidos durante o período 

de 6 de agosto de 2010 a 24 de maio de 2012, em cotejo com os extratos bancários da conta 

específica do Termo de Compromisso, consta que já foi executada a totalidade dos 

quantitativos dos serviços de escavação em rocha dura (itens 4.1.3 e 5.1.5 do BM), no 

volume acumulado de 12.961,25m3, correspondente ao montante pago de R$ 1.445.179,38. 

 

A par disso, foi expedido o Ofício nº 101293/2017/GAB/CGU-Regional/PB/SE/CGU, de 7 

de março de 2017, dirigido ao Exército Brasileiro, para que este informasse se a empresa 

contratada, qual seja, Construtora e Metalúrgica Vasconcelos Ltda. (CNPJ nº 

11.322.888/0001-03), possuía registro ou autorização, a partir de 17 de novembro de 2009 – 

data de abertura da empresa –, para o exercício de atividade com explosivos, entre os quais 

a utilização e a prestação de serviços de detonação a terceiros, tendo em vista que compete 

ao Exército a expedição de registro ou autorização para o exercício de atividades 

relacionadas a explosivos, nos termos dos arts. 2º, 7º e 39 da Portaria Dlog nº 18, de 7 de 

novembro de 2005, c/c os arts. 3º, 7º e 45 da Portaria Colog nº 3, de 10 de maio de 2012.  

 

Em resposta, mediante o Ofício nº 005-E2.3/Cmdo 1º Gpt E (EB: 64278.004543/2017-85), 

de 11 de maio de 2017, o Comando do 1º Grupamento de Engenharia informou que a 

Construtora e Metalúrgica Vasconcelos Ltda. não possui registro na Diretoria de 

Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC), nem consta da relação de firmas com registro 

vencido. 

 

Importa acrescentar que, apesar de constar no 15º BM que foi executado o volume total 

acumulado de 12.961,25m3, relativo aos serviços de escavação em rocha dura, não houve o 

correspondente acréscimo do volume dos serviços de bota-fora para o material escavado, já 

que, no item 6.3 do 25º BM, foi informada a quantidade executada de 1.452,29m3 – 

equivalente ao volume previsto –, referente aos serviços de “Remoção com bota-fora do 

material imprestável a até 2Km”, ou seja, havendo uma diferença de 11.508,96m3 em relação 

ao volume do material em rocha dura informado como escavado. 

 

Dessa forma, diante da ausência de registro ou de autorização do Exército Brasileiro, não 

restou comprovada a utilização de explosivos pela empresa contratada na execução de 

serviços de escavação em rocha dura, que resultaram em pagamentos no montante de R$ 

1.445.179,38, correspondente ao volume total de 12.961,25m3, que, por conseguinte, não é 

condizente com o volume do material expurgado a título de serviços bota-fora, na quantidade 

paga de 1.452,29m3.   

 



  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Não houve manifestação da Unidade examinada para este item. 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Diante da ausência de manifestação da Unidade examinada para este item, após a 

apresentação dos fatos, a análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada 

acima, no campo “fato”. 
AnaliseControleInterno## 

 

 

2.1.8. Prazo de vigência do Termo de Compromisso expirado e obra abandonada. 

Prejuízo causado ao erário, no montante de R$ 3.000.000,00, em decorrência do não 

aproveitamento de etapa útil da obra e do não atingimento do objetivo pactuado no 

Termo de Compromisso. 
 

Fato 
 

Conforme registrado no Siafi, o TC/PAC nº 0264/2008 (Siafi nº 644666), firmado entre a 

Prefeitura de Arara-PB e a Funasa, esteve vigente no período de 31 de dezembro de 2008 a 

30 de dezembro de 2016, já incluídos os respectivos Termos Aditivos (TA) de prorrogação, 

conforme detalhamento da tabela a seguir: 

 

Tabela 9 – Vigência do TC/PAC nº 0264/2008, firmado entre a Prefeitura de Arara-PB e a 

Funasa, para a implantação da 1ª Etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário 

TC / 

Termo 

Aditivo 

(TA) 

Início da 

Vigência 

Fim da 

Vigência 

Prazo 

(dias) 

(*) 

Montante de 

recursos 

investidos 

(R$) 

Montante 

pago pela 

Prefeitura 

(R$ 

(**) 

Percentual 

acumulado 

de execução 

financeira 

TC 

Original 
31/12/2008 31/12/2009 365 600.000,00 - - 

1º TA 01/01/2010 31/12/2010 365 600.000,00 1.199.490,70 38,78% 

2º TA 01/01/2011 01/07/2011 180 900.000,00 223.306,96 46,00% 

3º TA 02/07/2011 01/03/2012 240 - 442.442,43 60,31% 

4º TA 02/03/2012 01/03/2013 365 37.500,00 270.782,45 69,06% 

5º TA 02/03/2013 01/03/2014 365 - - 69,06% 

6º TA 02/03/2014 01/03/2015 365 900.000,00 - 69,06% 

7º TA 02/03/2015 01/03/2016 365 - 620.824,44 89,14% 

8º TA 02/03/2016 30/12/2016 304 - 72.344,17 91,48% 

Total 2914 3.037.500,00 2.829.191,15 91,48% 
(*) Sendo o total de R$ 3.000.000,00 repassado pela Funasa, e o aporte de R$ 37.500,00 investido a título de contrapartida municipal. 

(**) Em relação ao montante de recursos pactuados no Termo de Compromisso (R$ 3.092.783,04) 
Fonte: Siafi (posição de 19/01/2017); Diário Oficial da União; e Extratos bancários da conta específica do Termo de Compromisso 

 

Verificou-se que, durante a vigência do Termo de Compromisso, foram realizadas seis 

visitas na obra pela área técnica de engenharia da Funasa, conforme Relatórios de Visita 

Técnica (RVT), especificados no quadro a seguir, que atestaram o percentual acumulado de 



execução física em 69,27%, em relação ao montante de recursos pactuados para a execução 

da obra: 

 

Quadro 2 – Valores e percentuais acumulados da execução física da obra, atestados nos 

RVTs da Funasa 

RVT 
Data da 

Visita 

Valor Executado 

Acumulado (R$) 

% Execução 

Física 

Acumulado 

Técnico Responsável 

01 01/09/2010 615.495,93 20,13% F. S. A. L. 

02 21/12/2010 1.045.701,26 34,19% F. S. A. L. 
03 24/02/2011 1.228.020,19 40,16% F. S. A. L. 
04 07/02/2013 1.228.020,19 40,16% F. S. A. L. 
05 04/07/2013 1.228.020,19 40,16% A. G. S. 

06 (*) 10/12/2013 2.132.522,55 69,27% A. G. S. 
(*) Valor executado acumulado do BM nº 17 

Fonte: RVTs nº 01 a 06, constantes do processo do Termo de Compromisso disponibilizado pela Funasa 

 

Cumpre acrescentar que o quarto RVT da Funasa, referente à data da visita em 7 de fevereiro 

de 2013, apresentou o percentual de execução física em 40,16%, sendo informado que a obra 

estava paralisada e que o estágio de execução das três lagoas (uma anaeróbia e duas 

facultativas) encontrava-se da mesma forma que foi constatado na visita anterior. Ressalte-

se, por sua vez, que, na mencionada visita anterior da Funasa, realizada em 24 de fevereiro 

de 2011, foi emitido RVT cujo percentual de execução física da obra também foi mensurado 

em 40,16%, constando consignado, no respectivo Parecer Técnico, que o corte do terreno 

para nivelamento da lagoa anaeróbia havia sido executado e as escavações iniciadas, bem 

como que os serviços de movimento de terra haviam sido concluídos nas duas lagoas 

facultativas, além de estarem em execução o nivelamento do fundo dessas duas lagoas.  

 

Impende desatacar que, no quinto RVT da Funasa, de 4 de julho de 2013, constou consignado 

no respectivo Parecer Técnico o seguinte:  

 

“Nesta visita técnica não foi mensurado o percentual de execução física da 

obra, pois aguardamos o reinício da obra e a apresentação do Boletim de 

Medição elaborado de acordo com a Planilha Orçamentária Adequada. 

Portanto, a obra continua com a última mensuração que foi o percentual de 

40,16 (quarenta vírgula dezesseis por cento) do total programado.” (grifou-

se) 

 

Importa ressaltar que, no sexto e último RVT da Funasa, de 10 de dezembro de 2013, cujo 

percentual de execução física passou de 40,16% para 69,27%, não consta, dos autos do 

processo do Termo de Compromisso, relatório fotográfico da obra, elaborado por ocasião da 

visita técnica da Funasa, a fim de demonstrar a evolução dos serviços, cuja comprovação da 

suposta execução, referente ao período entre a emissão dos dois últimos RVTs, qual seja,  4 

de julho de 2013 e 10 de dezembro de 2013, foi baseada tão somente no somatório dos 

Boletins de Medição emitidos pela empresa contratada, consoante se depreende do relatado 

no Parecer Técnico do referido RVT:  

 

“O município apresentou os Boletins de Medições de Serviços, adequados a 

nova Planilha Orçamentária da obra, elaborada após a adequação do 

projeto, decorrente dos resultados dos estudos geotécnicos realizados na 

área definida para a obra. Os serviços acumulados nos 17 (dezessete) 

Boletins de Medições apresentam um percentual de execução física de 



69,27% (sessenta e nove vírgula vinte e sete por cento) do total da obra.” 

(grifou-se) 

 

Por outro lado, durante inspeção física realizada pela equipe de Fiscalização da CGU, em 22 

de novembro de 2016, constatou-se que a obra referente à 1ª Etapa do Sistema de 

Esgotamento do Município de Arara, objeto do TC/PAC nº 0264/2008, ora em análise, 

encontra-se abandonada, sem aproveitamento de etapa útil, visto que não foi concluída a 

lagoa onde funcionaria a Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) do Município,  

comprometendo, por conseguinte, o atingimento do objetivo da obra da 2ª Etapa do Sistema 

de Esgotamento Sanitário, objeto do TC/PAC nº 0345/2011, já que esta, por se destinar, 

preponderantemente, à execução da rede coletora e das ligações domiciliares, estaria na 

dependência do pleno funcionamento da referida ETE para gerar etapa útil em benefício da 

população local.  

 

Os registros fotográficos apresentados a seguir, obtidos pela CGU durante vistoria in loco, 

evidenciam a situação de abandono da obra pactuada, cuja execução não avançou além dos 

trabalhos relativos ao preparo do terreno necessários para a realização dos demais serviços, 

situação esta compatível com a apresentada pela Funasa em três RVTs emitidos, 

sequencialmente, ao longo de 28 meses, entre 24 de fevereiro de 2011 e 4 de julho de 2013, 

que atestaram o  percentual de execução física da obra em 40,16%,  bem como com a 

prestação de contas parcial já aprovada no Siafi pela Funasa, também no percentual de 40% 

do montante dos recursos pactuados. 

 

  
Foto 1 – Local da 1ª lagoa facultativa, onde foi 

realizado somente movimentação de terra.  

Arara-PB, 22 de novembro de 2016. 

Foto 2 – Local da 2ª lagoa facultativa, onde foi 

realizado somente movimentação de terra. 

Arara-PB, 22 de novembro de 2016. 

  
Foto 3 – Local da lagoa anaeróbia, onde foi 

realizado somente movimentação de terra. 

Arara-PB, 22 de novembro de 2016. 

Foto 4 – Talude do terreno construído mediante 

movimentação de terra. 

Arara-PB, 22 de novembro de 2016. 

 



Ademais, não obstante terem sido integralmente repassados ao Município desde 5 de maio 

de 2014, os recursos pactuados não foram utilizados em sua totalidade na execução da obra, 

visto que se verificou que, até a data do término da vigência do Termo de Compromisso, em 

30 de dezembro de 2016, o percentual de execução financeira era de 91,48%, tendo o último 

pagamento à empresa contratada sido efetuado em 27 de maio de 2016. 

 

Dessa forma, resta evidenciado que a Prefeitura de Arara não executou, no longo período de 

mais de sete anos decorrido entre a data de liberação da primeira parcela dos recursos pela 

Funasa e a data de expiração da vigência do Termo de Compromisso, a obra objeto do 

TC/PAC nº 0264/2008, que se encontra inoperante e abandonada, culminando, por 

conseguinte, no não atingimento do objetivo pactuado, que era o de melhorar a qualidade de 

vida da população local mediante a construção e o funcionamento da estação de tratamento 

de esgoto sanitário, o que acarretou prejuízo ao erário, que deve ser ressarcido na totalidade 

dos recursos repassados, no montante de R$ 3.000.000,00, a ser atualizado, conforme 

jurisprudência assentada do Tribunal de Contas da União, a exemplo dos Acórdãos nº 

3.336/2011-TCU-1ª Câmara, nº 1.026/2014-TCU-2ª Câmara e nº 667/2015-TCU-

Plenário, com trechos a seguir transcritos:  

 
“De acordo com a jurisprudência desta Casa, a comprovação de gastos na 

consecução do objeto não é condição única para que se repute regular a gestão da 

verba pública. Não menos importante, há que se demonstrar a funcionalidade do 

objeto e o alcance da sua finalidade social. Na hipótese de execução parcial do objeto, 

ocorrerá redução do débito somente quando a fração executada puder ser 

aproveitada para fins de atendimento aos objetivos do convênio. Nesse sentido, cito 

os seguintes precedentes: 

 

Voto condutor do Acórdão nº 3.479/2009-1ª Câmara 

‘Com efeito, a inexecução parcial das obras de reconstrução do complexo comercial 

do Município de Cametá/PA não resulta em qualquer proveito ou utilidade para a 

comunidade local, o que configura claro desperdício de recursos federais transferidos 

pelo convênio, a ensejar a responsabilidade do gestor municipal pela integralidade 

dos valores a ele confiados. Esse fato foi inequivocamente comprovado por meio de 

duas vistorias realizadas pelo órgão concedente, após longo transcurso do prazo de 

execução e de prestação de contas do convênio’ (Rel. Min. Walton Alencar 

Rodrigues); 

 

Sumário ementado do Acórdão nº 2.856/2008-2ª Câmara 

‘TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONVÊNIO PARA A CONSTRUÇÃO DE 

UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES. EXECUÇÃO PARCIAL DAS OBRAS. 

PARCELA EXECUTADA INÚTIL PARA O CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS DO 

CONVÊNIO. REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS COM A TOTALIDADE DOS 

RECURSOS SEM A CORRESPONDENTE CONTRAPRESTAÇÃO. EXECUÇÃO 

FINANCEIRA IRREGULAR. NÃO-ADOÇÃO DAS MEDIDAS CABÍVEIS PARA 

OBRIGAR A EMPRESA EXECUTORA A CUMPRIR O CONTRATO. CONTAS 

IRREGULARES. DÉBITO. MULTA. 

Julgam-se irregulares as contas, com condenação em débito e aplicação de multa aos 

responsáveis, uma vez constatado o dano ao erário decorrente da gestão irregular do 

convênio, da realização de pagamentos com a totalidade dos recursos sem a 

correspondente contraprestação e da inutilidade da parcela executada para 

cumprimento dos objetivos previstos’ (Rel. Min. Subst. Augusto Sherman Cavalcanti); 

 

Sumário ementado do Acórdão nº 2.323/2009-1ª Câmara 



‘TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIO. 

NÃO-CUMPRIMENTO DO OBJETO PACTUADO. OBRAS INACABADAS, SEM 

UTILIDADE À POPULAÇÃO. CONTAS IRREGULARES, COM DÉBITO E MULTA. 

Julgam-se irregulares, com a imposição de débito e multa, as contas do responsável 

que causa dano ao Erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico’ 

(Rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa); 

 

Sumário ementado do Acórdão nº 3.194/2008-2ª Câmara 

‘TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONVÊNIO. DISPÊNDIO DA TOTALIDADE 

DOS RECURSOS REPASSADOS. EXECUÇÃO PARCIAL DO OBJETO. 

PAGAMENTO POR SERVIÇOS NÃO PRESTADOS. IMPRESTABILIDADE TOTAL 

DA FRAÇÃO EXECUTADA. FRUSTRAÇÃO COMPLETA DOS OBJETIVOS DO 

CONVÊNIO. RESPONSABILIZAÇÃO PELA TOTALIDADE DOS RECURSOS 

REPASSADOS. IRREGULARIDADE. 

1. Os responsáveis devem responder pela totalidade dos recursos repassados quando 

a fração executada do objeto for absolutamente imprestável e houver completa 

frustração dos objetivos do convênio’ (Rel. Min. Aroldo Cedraz).” (Acórdão nº 

3.336/2011-TCU-1ª Câmara) 

 
“Uma vez verificado que a execução parcial do objeto acordado foi realizada fora 

das especificações contidas no plano de trabalho, impossibilitando seu 

aproveitamento futuro, o gestor é responsabilizado pela devolução da totalidade dos 

recursos públicos federais investidos, já que não houve benefício para a população 

envolvida e que caracterizado se encontra o desperdício de recursos públicos, na 

forma de jurisprudência assente desta Corte de Contas.” (Acórdão 1.026/2014-

TCU-2ª Câmara) 

 

“Com efeito, para fins de aprovação das contas dos recursos repassados, não 

basta avaliar a execução física da obra pactuada, deve-se considerar também 

o grau de utilidade daquilo que foi executado para o público alvo do 

empreendimento. 
A jurisprudência do TCU é firme no sentido de que, nas situações em que o resultado 

material de execução, total ou parcial, do objeto de um convênio não contribuiu em 

nada para o alcance dos objetivos do plano de trabalho, a totalidade dos recursos 

transferidos deve ser devolvida pelos responsáveis (Acórdãos 5.175/2013-TCU-1ª 

Câmara, 5.031/2010-TCU-2ª Câmara, 149/2008-TCU-2ª Câmara, 112/2007-TCU-

2ª Câmara, 1.559/2007-TCU-2ª Câmara, 2.599/2010-TCU-Plenário, 2.936/2011-

TCU-1ª Câmara, 3.336/2011-TCU-1ª Câmara, 5.927/2011-TCU-1ª Câmara e 

5.390/2011-TCU-1ª Câmara).” (Acórdão nº 667/2015-TCU-Plenário) 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Não houve manifestação da Unidade examinada para este item. 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Diante da ausência de manifestação da Unidade examinada para este item, após a 

apresentação dos fatos, a análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada 

acima, no campo “fato”. 

 
/AnaliseControleInterno## 



2.1.9. Ausência de Prestação de Contas Final dos recursos recebidos pelo Município. 

Termo de Compromisso não registrado na situação de inadimplência. Não instauração 

da Tomada de Contas Especial visando à quantificação do prejuízo atualizado e ao 

imediato ressarcimento ao erário. 
 

Fato 
 

Em que pese já ter se expirado a data-limite para apresentação da Prestação de Contas Final 

(PCF) do TC/PAC nº 0264/2008, estabelecida em 28 de fevereiro de 2017, a Prefeitura de 

Arara não comprovou o seu envio à Funasa – composta dos documentos e informações 

relacionados no art. 58 da Portaria Interministerial (PI) MP/MF/CGU nº 127/2008 –, relativa 

à totalidade dos recursos federais repassados desde 5 de maio de 2014 e ao valor da 

contrapartida municipal, no montante de R$ 3.092.783,04, constando, no Siafi (posição de 

23 de outubro de 2017), o Termo de Compromisso na situação de “Adimplência”. 

 

No caso em tela, o art. 8º da Lei nº 8.443/1992 – que dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal 

de Contas da União e dá outras providências –, assim determina: 

 

“Diante da omissão no dever de prestar contas, da não comprovação da 

aplicação dos recursos repassados pela União, na forma prevista no inciso 

VII do art. 5° desta lei, da ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiros, 

bens ou valores públicos, ou, ainda, da prática de qualquer ato ilegal, 

ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, a autoridade 

administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, deverá 

imediatamente adotar providências com vistas à instauração da tomada de 

contas especial para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e 

quantificação do dano.” (grifou-se) 

 

Nesse sentido, o § 1º do art. 56 da PI nº 127/2008 dispõe o seguinte: 

 

“Quando a prestação de contas não for encaminhada no prazo estabelecido 

no caput [no prazo máximo de trinta dias contados do término da vigência do 

convênio], o concedente ou contratante estabelecerá o prazo máximo de 

trinta dias para sua apresentação, ou recolhimento dos recursos, incluídos 

os rendimentos da aplicação no mercado financeiro, atualizados 

monetariamente e acrescido de juros de mora, na forma da lei.” 

 

Já o § 2º do art. 56 da referida Portaria estabelece que: 

 

“Se, ao término do prazo estabelecido, o convenente ou contratado não 

apresentar a prestação de contas nem devolver os recursos nos termos do § 

1º, o concedente registrará a inadimplência no SICONV por omissão do 

dever de prestar contas e comunicará o fato ao órgão de contabilidade 

analítica a que estiver vinculado, para fins de instauração de tomada de 

contas especial sob aquele argumento e adoção de outras medidas para 

reparação do dano ao erário, sob pena de responsabilização solidária.” 

(grifou-se) 

 

Cabe ressaltar que, nos termos do inciso I do § 1º do art. 63 da PI nº 127/2008, deve ser 

instaurada Tomada de Contas Especial (TCE) quando não houver apresentação da PCF no 



prazo fixado no instrumento de repasse, que, no caso do Termo de Compromisso em análise, 

expirou-se em 28 de fevereiro de 2017, sem comprovação de seu envio à Funasa pela 

Prefeitura. 

 

Por sua vez, o § 1º do art. 6º da Lei nº 11.578/2007 – que dispõe sobre a transferência 

obrigatória de recursos financeiros para a execução pelos Estados, Distrito Federal e 

Municípios de ações do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC – prevê:  

 
“A utilização dos recursos em desconformidade com o termo de compromisso 

ensejará obrigação de o ente federado devolvê-los devidamente atualizados, 

conforme exigido para a quitação de débitos para com a Fazenda Nacional, com 

base na variação da Taxa Referencial do Sistema  Especial de Liquidação e de 

Custódia – SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da 

devolução dos recursos, acrescido esse montante de 1% (um por cento) no mês de 

efetivação da devolução dos recursos à Conta Única do Tesouro Nacional.” 

 

Importa destacar, ainda, que, apesar de a Funasa ter mensurado, no último Relatório de Visita 

Técnica, emitido em 10 de dezembro de 2013, o percentual de execução física da obra em 

69,27% e de ter registrado no Siafi a aprovação parcial dos recursos pactuados, no percentual 

de 40%, equivalente ao total das duas primeiras parcelas, o ressarcimento do prejuízo 

causado ao erário, pela não conclusão do empreendimento, deve corresponder à 

integralidade dos recursos repassados, já que o atingimento do objetivo pactuado restou 

prejudicado, em face de não ter havido aproveitamento de etapa útil em benefício da 

população local. 

 

Dessa forma, incumbe à Funasa proceder ao registro, no Siafi, da situação de inadimplência 

do Termo de Compromisso, bem como adotar as providências administrativas necessárias à 

instauração da TCE, com o objetivo de apurar os fatos, identificar os responsáveis, 

quantificar e atualizar o dano causado ao erário, visando ao seu imediato ressarcimento, nos 

termos do art. 63 da PI nº 127/2008, c/c a Instrução Normativa TCU nº 71/2012, que dispõe 

sobre a instauração, a organização e o encaminhamento ao Tribunal de Contas da União 

dos processos de tomada de contas especial. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Não houve manifestação da Unidade examinada para este item. 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Diante da ausência de manifestação da Unidade examinada para este item, 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. Este Ministério não realizará o monitoramento isolado das providências 

saneadoras relacionadas a estas constatações. 

2.2.1. Existência de cláusulas editalícias com potencial de restrição à competitividade 

da Concorrência nº 00001/2010. 
 

Fato 
 

Da análise do Edital licitatório da Concorrência nº 00001/2010, especificamente acerca dos 

documentos exigidos para participação e habilitação dos licitantes, identificou-se a 

existência de cláusulas com potencial de restrição ao caráter competitivo do certame, o que 

é vedado pelo inciso I do § 1º do art. 3º da Lei nº 8.666/1993. 

 

O quadro a seguir contém a relação das cláusulas identificadas: 

 

Quadro 3 – Cláusulas editalícias com potencial de restrição ao caráter competitivo do 

certame 
Cláusula 

do Edital 

licitatório 

Restrição Fundamentação 

3.2 

Para obtenção do 

edital e 

respectivos 

anexos, foi 

exigido o 

recolhimento de 

R$ 50,00, valor 

incompatível com 

o custo da 

reprodução 

gráfica. 

Essa cobrança para fornecimento do edital em patamar 

superior ao custo efetivo de reprodução gráfica da 

documentação fornecida contraria o art. 32, § 5º, da Lei nº 

8.666/1993, bem como a jurisprudência do Tribunal de Contas 

da União (TCU), em especial os Acórdãos nº 3.014/2015 e nº 

2.605/2012, todos do Plenário e Acórdão nº 3.559/2014-2ª 

Câmara, podendo caracterizar restrição à competitividade do 

certame. 

6.5 

Houve vedação à 

participação de 

consórcios sem a 

devida motivação. 

O TCU tem orientado que a Administração pode optar por 

permitir ou não a participação de consórcios em licitações 

públicas, devendo a decisão ser motivada, o que é 

especialmente importante se a opção for vedar a participação, 

que, em regra, restringe a competitividade do certame 

(Acórdão nº 2.447/2014–Plenário). 

6.6.1 

Foi exigido que a 

visita técnica 

fosse realizada 

somente pelos 

responsáveis 

técnicos da 

licitante. 

A jurisprudência do TCU tem se posicionado no sentido de a 

exigência de que a visita técnica seja realizada exclusivamente 

pelo responsável técnico da licitante é potencialmente 

restritiva à competitividade dos certames (Acórdãos nº 

1.264/2010 e nº 2.299/2011, ambos do Plenário). 

A exigência de visita técnica obrigatória ao local das obras 

como requisito de habilitação é considerada ilegal, sendo 

permitida apenas em casos expressamente justificados. A 

declaração formal assinada pelo responsável técnico acerca do 



Cláusula 

do Edital 

licitatório 

Restrição Fundamentação 

conhecimento pleno das condições e peculiaridades da obra 

pode constituir alternativa à visita técnica, sendo avaliada caso 

a caso pela administração e também previamente justificada. 

A vistoria ao local das obras somente deve ser exigida quando 

for imprescindível ao cumprimento adequado das obrigações 

contratuais, o que deve ser justificado e demonstrado pela 

Administração no processo de licitação, devendo o edital 

prever a possibilidade de substituição do atestado de visita 

técnica por declaração do responsável técnico de que possui 

pleno conhecimento do objeto. As visitas ao local de execução 

da obra devem ser prioritariamente compreendidas como um 

direito subjetivo da empresa licitante, e não uma obrigação 

imposta pela Administração, motivo pelo qual devem ser uma 

faculdade dada pela Administração aos participantes do 

certame. 

8.2.11 

Houve exigência 

de registro e de 

quitação junto ao 

Conselho 

Regional de 

Engenharia e 

Agronomia 

(Crea) da região 

da sede do 

licitante. 

Nos termos do Acórdão nº 1.328/2010–Plenário e Acórdão nº 

1.117/2012-1ª Câmara do TCU, a exigência editalícia do visto 

do CREA/MT, na certidão de registro da licitante, está em 

desacordo com a legislação pertinente, não podendo a 

Administração inseri-la como requisito de qualificação 

técnica. O instante apropriado para atendimento de tal 

requisito é o momento de início do exercício da atividade, que 

se dá com a contratação e não na fase de habilitação, sob pena 

de comprometimento da competitividade do certame. 

Ainda no âmbito da representação sobre supostas 

irregularidades na concorrência conduzida pela FUB/Ceplan, 

apontou-se também como excessiva a exigência de que as 

certidões de registro de pessoa jurídica emitidas por conselhos 

regionais de classe de outros estados sejam, como requisito de 

qualificação técnica, visadas pelo Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia do Distrito Federal (Crea/DF).  Ainda 

no âmbito da representação sobre supostas irregularidades na 

concorrência conduzida pela FUB/Ceplan, apontou-se também 

como excessiva a exigência de que as certidões de registro de 

pessoa jurídica emitidas por conselhos regionais de classe de 

outros estados sejam, como requisito de qualificação técnica, 

visadas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do 

Distrito Federal (Crea/DF).  O Tribunal, então, em face dessa e 

das outras irregularidades identificadas na auditoria, decidiu: a) 

estipular prazo para que a FUB/Ceplan anule a Concorrência 

175/2012; b) informar a essa Fundação que a exigência imposta 

a empresas registradas em Conselho de outra região de visto ou 

registro no Crea/DF, para efeitos de habilitação, afigura-se 

irregular e contraria a jurisprudência do Tribunal. Precedentes 

mencionados: Decisões nº 279/1998 e nº 348/1999, ambas do 

Plenário e Acórdãos nº 979/2005-Plenário e nº 992/2007-

Primeira Câmara. Acórdão n.º 2239/2012-Plenário, TC-

019.357/2012-5, rel. Min. José Jorge, 22.8.2012. 

O registro ou visto em conselho regional de engenharia e 

arquitetura do local de realização de obra é condição para 

celebração do contrato, mas não para participação de empresa 

na respectiva licitação. 

8.2.12 

Foi exigido 

capital social 

mínimo 

integralizado, 

correspondente a 

O edital não deve conter exigência relativa a valor mínimo de 

capital social integralizado, uma vez que a Lei nº 8.666/1993 

faz referência apenas a patrimônio líquido ou a capital social 

(Acórdão nº 853/2015–Plenário). 



Cláusula 

do Edital 

licitatório 

Restrição Fundamentação 

10% do valor da 

obra. 

8.2.13 

Houve exigência, 

na fase 

habilitatória, de 

Certificado de 

Inscrição de 

Fornecedores e 

Prestadores de 

Serviços, a ser 

fornecido pelo 

ORC [Órgão 

Realizador do 

Certame] 

É ilegal a exigência, como documento de habilitação, de 

certificado de registro cadastral (CRC). A faculdade legal de 

apresentação do CRC não pode se converter em obrigação, de 

forma a restringir a competitividade dos certames ao conjunto 

de empresas cadastradas. (Acórdão nº 2.857/2013-Plenário) 

Fonte: Concorrência nº 00001/2010 

 

Cabe ressaltar que, das 27 empresas interessadas que adquiriram cópia do Edital da 

Concorrência nº 00001/2010, apenas três delas apresentaram propostas de preços, todas 

habilitadas pela Comissão Permanente de Licitação, o que reforça o potencial de restrição 

ao caráter competitivo do certame em face da existência das cláusulas editalícias 

relacionadas no Quadro 3 acima. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Não houve manifestação da Unidade examinada para este item. 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Diante da ausência de manifestação da Unidade examinada para este item, após a 

apresentação dos fatos, a análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada 

acima, no campo “fato”. 
##/AnaliseControleInterno## 

 

2.2.2. Contratação indevida de empresa habilitada em Concorrência Pública sem a 

comprovação de sua capacidade técnico-operacional. 
 

Fato 
 

Na fase habilitatória da Tomada de Preços nº 0001/2010, foi exigida das licitantes, no item 

8.2.9 do Edital convocatório, o seguinte: 

 

“Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente com o 

objeto licitado, mediante apresentação de certidão ou atestado, em nome do 

licitante e/ou responsável técnico da empresa, devidamente registrado na 

entidade profissional competente, emitido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, onde demonstre que o licitante executou obras ou 

serviços compatíveis com o objeto licitado. Serão admitidos certidões ou 

atestados referentes à execução de obras ou serviços similares de 



complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior.” (grifou-

se) 

 

Entretanto, ao prevê, de forma alternativa, a comprovação relativa à qualificação técnica 

mediante atestado/certidão em nome do licitante ou do responsável técnico da empresa, a 

cláusula editalícia 8.2.9 não observou os ditames da Lei de Licitações, que, para salvaguardar 

o interesse público de ocorrências causadoras de prejuízos à conclusão das obras, exige que 

se verifique a qualificação tanto da empresa, quanto de seu responsável técnico, para efeitos 

habilitatórios, conforme expressamente disposto no inciso II, c/c o § 3º, ambos do art. 30 da 

Lei nº 8.666/1993, a seguir transcritos: 

  

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

 

(...) 

 

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 

licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal 

técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, 

bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que 

se responsabilizará pelos trabalhos; 

 

(...) 

 

§ 3º  Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões 

ou atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e 

operacional equivalente ou superior.” (grifou-se) 

 

Nesse sentido, cabe trazer ao lume o entendimento do TCU proferido no Acórdão nº 

1.332/2006–Plenário: 

 

“A qualificação técnica abrange tanto a experiência empresarial quanto a 

experiência dos profissionais que irão executar o serviço. A primeira seria 

a capacidade técnico-operacional, abrangendo atributos próprios da 

empresa, desenvolvidos a partir do desempenho da atividade empresarial 

com a conjugação de diferentes fatores econômicos e de uma pluralidade de 

pessoas. A segunda é denominada capacidade técnico-profissional, 

referindo-se à existência de profissionais com acervo técnico compatível com 

a obra ou serviço de engenharia a ser licitado.” (grifou-se) 

 

Além disso, consoante se depreende do preceituado na Constituição Federal, em seu art. 37, 

inciso XXI, as exigências de qualificação técnica e econômica, nas licitações públicas, 

sobretudo para contratar objetos de maior vulto, ou que requerem alguma complexidade, são 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações, pois se caracterizam como 

instrumentos para resguardar o interesse público e o erário, bem como para assegurar a 

eficácia e a eficiência na execução de obras públicas. 

 

Contudo, apesar dessas exigências legais e jurisprudenciais acerca da qualificação técnica 

das licitantes, verificou-se, a partir da análise dos autos do processo licitatório da 

Concorrência nº 00001/2010, que a empresa contratada, qual seja, Construtora e Metalúrgica 



Vasconcelos Ltda. (CNPJ nº 11.322.888/0001-03), apresentou, às fls. 149/157, apenas o 

comprovante referente à qualificação do responsável técnico, especificamente, a Certidão de 

Acervo Técnico (CAT), emitida pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia da Paraíba (CREA/PB) em nome do engenheiro civil J.I.L. (CREA nº 16036867-

54), onde se especifica que, entre as obras executadas pelo referido profissional, está a 

registrada na Anotação de Responsabilidade Técnica (ART nº 185392), relativa à construção 

do conjunto de tratamento biológico bacia 01, no município de Pedra Branca-PB. 

 

Mister registrar que, das três empresas habilitadas pela Comissão Permanente de Licitação, 

apenas uma delas, qual seja, a AP Engenharia e Arquitetura Ltda. (CNPJ nº 

01.664.506/0001-68), apresentou tanto o comprovante de capacidade técnico-profissional 

quanto o de capacidade técnico-operacional.  

 

De relevo assinalar que a empresa contratada foi inscrita no CNPJ/RFB em 17 de novembro 

de 2009, ou seja, em data bem próxima à da abertura do processo licitatório da Concorrência 

nº 00001/2010, em 12 de abril de 2010. Ademais, a primeira Nota Fiscal emitida pela 

Construtora e Metalúrgica Vasconcelos Ltda., no âmbito do Contrato nº 00091/2010 – 

vinculado à Concorrência nº 00001/2010 –, foi a de nº 000025, de 10 de agosto de 2010, o 

que, pela baixa numeração, revela o recém início de suas atividades operacionais, 

corroborando a falta de comprovação de sua experiência anterior na execução de obras ou 

serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior àquela 

do objeto pactuado. 

 

É oportuno salientar que, para as empresas que estão iniciando suas atividades, recomenda-

se, num primeiro momento, contratar com empresas privadas ou direcionar sua participação 

em procedimentos licitatórios menos rigorosos, a exemplo de convites, cujo limite permitido 

para execução de obras é de R$ 150.000,00 (nos termos da alínea “a” do inciso I do art. 23 

da Lei nº 8.666/1993) e nos quais o ente público, geralmente, dispensa a apresentação da 

documentação relativa à qualificação técnica – conforme faculdade prevista no § 1º do art. 

32 da Lei de Licitações –, como forma de constituir um acervo técnico-operacional sobre 

objetos mais complexos, podendo, assim, participar de licitações de maior vulto no futuro. 

 

Impõe-se consignar que, apesar de, na planilha de custos original da obra, terem sido 

previstos os itens  4.1.3 e 5.1.4, relativos a serviços de escavação e remoção de rocha dura, 

no montante de R$ 429.326,30 (13,78%) – que, durante a execução da obra, foi acrescido 

para R$ 1.445.179,38 (46,73%) –, no edital licitatório não constou nenhuma cláusula no 

sentido de se exigir das licitantes a comprovação de qualificação técnica, especificamente 

para a execução de tais serviços, como forma de garantia do adimplemento contratual, já que 

aquela parcela do objeto atendeu, simultaneamente, aos critérios de maior relevância técnica 

e valor significativo, nos termos do § 2º do art. 30 da Lei nº 8.666/1993. 

 

Nesse diapasão, verificou-se, na tabela de Composição de Preço Unitário, que, para a 

execução dos serviços de escavação em rocha dura, seria necessário o uso de explosivos. 

 

Não se deve olvidar que, para o exercício de atividade com explosivos, entre as quais a 

utilização e a prestação de serviços de detonação a terceiros, é necessária a obtenção de 

registro ou autorização junto ao Exército Brasileiro, nos termos dos arts. 2º, 7º e 39 da 

Portaria nº 18-DLOG, de 7 de novembro de 2005 – vigente à época da realização da 

Concorrência nº 00001/2010 –, posteriormente substituída pela Portaria COLOG nº 3, de 10 

de maio de 2012. É válido ressaltar que, no processo licitatório ou na documentação 



disponibilizada pela Prefeitura, não foi identificado nenhum documento comprovando que a 

empresa contratada ou qualquer outra eventualmente subcontratada possuía registro ou 

autorização do Exército para a execução dos serviços acima aludidos. 

 

Cumpre acrescentar, ainda, que, no edital licitatório da Concorrência nº 00001/2010, não foi 

prevista a exigência de prestação de garantia contratual, o que, a despeito da faculdade do § 

2º do art. 31 c/c o art. 56, ambos da Lei nº 8.666/1933, não foi razoável inexigi-la no caso 

da obra sob exame,  de grande monta, na ordem de 3 milhões de reais, envolvendo 

complexidade técnica e riscos financeiros consideráveis, sobretudo pelo fato de ter sido 

dispensada indevidamente a comprovação de atestado de capacidade técnico-operacional da 

empresa contratada, em contrariedade ao edital convocatório e à Lei de Licitações. 

 

Por fim, vale destacar que, entre as principais consequências constatadas quanto a essa 

ausência de capacidade técnico-operacional da empresa contratada, está o abandono da obra 

pactuada, que não gerou etapa útil em benefício da população local, em que pese já terem 

sido utilizados 91,48% dos recursos pactuados e de já ter expirado o prazo de vigência do 

Termo de Compromisso. 

 

Diante do exposto, resta evidenciada a contratação indevida de empresa habilitada na 

Concorrência nº 00001/2010 sem a comprovação de sua capacidade técnico-operacional, o 

que impactou na inexecução do objeto pactuado. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Não houve manifestação da Unidade examinada para este item. 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Diante da ausência de manifestação da Unidade examinada para este item, após a 

apresentação dos fatos, a análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada 

acima, no campo “fato”. 

 
##/AnaliseControleInterno## 

 

2.2.3. Sócio da empresa contratada compondo cadastro de família beneficiária do 

Programa Bolsa Família, com renda mensal per capita declarada incompatível com o 

faturamento da empresa. 
 

Fato 
 

De início, importa ressaltar que, mediante consulta ao Sistema CNPJ/RFB, verificou-se que 

o quadro societário da Construtora e Metalúrgica Vasconcelos Ltda. (CNPJ nº 

11.322.888/0001-03) é composto pelos sócios M.J.V.S. (CPF nº ***.422.084-**), que é o 

sócio-administrador com participação de 99% no capital social da empresa, e M.L.S.S. (CPF 

nº ***.385.044-**), sócio com participação de 1%.  

 

Por sua vez, após consulta aos sistemas corporativos da Controladoria-Geral da União, 

verificou-se que o sócio minoritário da empresa contratada, M.L.S.S. (CPF nº ***.385.044-

** e NIS nº 16057279566), consta, da base de dados do Cadastro Único para Programas 

javascript:Dossie.dossie('024.422.084-07')


Sociais do Governo Federal (CadÚnico), compondo, desde o exercício de 2002, três 

cadastros de unidades familiares (um ativo e dois excluídos), entre os quais, dois cujos 

responsáveis são beneficiários do Programa Bolsa Família, conforme detalhamento do 

quadro a seguir: 

 
Quadro 4 –  Cadastros de M.L.S.S. (CPF nº ***.385.044-**) existentes no CadÚnico 

CÓDIGO 

CADASTR

O 

FAMILIA

R 

PB

F 

Nº DE 

PESSOA

S NO 

CAD_FA

M 

GRAU DE 

PARENTES

CO (*) 

DATA 

CAD_FA

M 

DATA 

ATUAL_FA

M 

VLR 

RENDA 

MEDIA_FA

M 

SITUAÇÃ

O DO 

CADASTR

O (**) 

000471280

38 

Nã

o 
4 Filho 

27/02/200

2 
15/09/2015 525,00 Excluído 

026875500

00 

Si

m 
3 Cônjuge 

07/01/201

1 
05/05/2014 100,00 Excluído 

040720913

16 

Si

m 
3 Cônjuge 

04/09/201

4 
01/03/2016 33,00 Ativo 

(*) Grau de parentesco de M.L.S.S. (CPF nº ***.385.044-**) com o responsável pela unidade familiar no CadÚnico 

(**) Situação de M.L.S.S. (CPF nº ***.385.044-**) perante o Cadastro Familiar 

Fonte: Sistemas Corporativos da CGU (Consulta realizada em 20/01/2017) 

 

Contudo, constatou-se que a renda mensal per capita declarada no CadÚnico, no valor de R$ 

33,00, referente ao Cadastro Familiar nº 04072091316, único que está ativo, é incompatível 

com o faturamento da Construtora e Metalúrgica Vasconcelos Ltda. obtido mediante 

aquisições e contratos firmados com os municípios do Estado da Paraíba, desde a data de 

constituição da empresa contratada, em 17 de novembro de 2009, até dezembro de 2016, 

cujos pagamentos recebidos superaram 5 milhões de reais, conforme demonstrado na tabela 

a seguir: 

 
Tabela 10 – Pagamentos realizados à Construtora e Metalúrgica Vasconcelos Ltda., por Unidade Gestora 

Municipal (2009-2016) 

Ano Unidade Gestora Valor total Pago (R$) 

2010 Prefeitura Municipal de Arara 2.041.768,13   

2010 Prefeitura Municipal de Assunção 7.980,00   

2010 Prefeitura Municipal de Boa Ventura 23.000,00   

2010 Prefeitura Municipal de Coxixola 31.500,00   

2010 Prefeitura Municipal de Curral Velho 61.000,00   

2010 Prefeitura Municipal de Diamante 257.703,82   

2010 Prefeitura Municipal de Itaporanga 14.154,00   

2010 Prefeitura Municipal de Juru 122.183,99   

2010 Prefeitura Municipal de Nova Floresta 11.000,00   

2010 Prefeitura Municipal de Picuí 14.500,05   

2010 Prefeitura Municipal de Princesa Isabel 39.855,90   

2010 Prefeitura Municipal de Santana de Mangueira 235.376,70   

2010 Prefeitura Municipal de São José de Piranhas 33.500,00   

2011 Prefeitura Municipal de Arara 570.879,19   

2011 Prefeitura Municipal de Curral Velho 6.500,00   

2011 Prefeitura Municipal de Diamante 77.848,23   

2011 Prefeitura Municipal de Olho D'Água 14.500,00   

2011 Fundo Municipal de Saúde de Curral Velho 1.265,00   

2012 Prefeitura Municipal de Arara 1.021.753,94   

2012 Prefeitura Municipal de Curral Velho 14.030,20   



Ano Unidade Gestora Valor total Pago (R$) 

2012 Prefeitura Municipal de Olho D'Água 6.800,00   

2012 Prefeitura Municipal de Tavares 7.150,00   

2013 Prefeitura Municipal de Arara 15.528,84   

2015 Prefeitura Municipal de Arara 543.251,82   

2016 Prefeitura Municipal de Arara 218.286,79   

Total Geral (R$) 5.391.316,60   

Fonte: http://portal.tce.pb.gov.br/aplicativos/sagres/ (Consulta realizada em 19/01/2017) 

 

Ademais, verificou-se que o contrato de constituição da empresa Construtora e Metalúrgica 

Vasconcelos Ltda. foi registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba em 17 de 

novembro de 2009, com o capital social de R$ 40.000,00, que foi logo em seguida alterado 

para R$ 320.000,00 –  conforme alteração contratual registrada na Junta Comercial em 9 de 

março de 2010 –, para atender cláusula editalícia que exigiu das empresas interessadas o 

capital social mínimo de 10% do orçamento básico da obra licitada, cujo valor pactuado no 

Termo de Compromisso foi de R$ 3.092.783,04.  

 

Mister destacar que, nos termos do art. 2º do Decreto 6.135/2007, “o Cadastro Único para 

Programas Sociais - CadÚnico é instrumento de identificação e caracterização sócio-

econômica das famílias brasileiras de baixa renda, a ser obrigatoriamente utilizado para 

seleção de beneficiários e integração de programas sociais do Governo Federal voltados 

ao atendimento desse público”. Já as alíneas “a” e “b” do inciso II do art. 4º do referido 

Decreto definem família de baixa renda como aquela com renda familiar mensal per capita 

de até meio salário mínimo; ou a que possua renda familiar mensal de até três salários 

mínimos. 

 

Por fim, cumpre acrescentar que, consoante o art. 18 do Decreto nº 5.209/2004, com redação 

dada pelo Decreto nº 8.794/2016, “o Programa Bolsa Família atenderá às famílias em 

situação de pobreza e extrema pobreza, caracterizadas pela renda familiar mensal per 

capita de até R$ 170,00 (cento e setenta reais) e de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais), 

respectivamente”.  

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Não houve manifestação da Unidade examinada para este item. 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Diante da ausência de manifestação da Unidade examinada para este item, após a 

apresentação dos fatos, a análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada 

acima, no campo “fato”. 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

  

http://portal.tce.pb.gov.br/aplicativos/sagres/
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Decreto/D8794.htm#art1
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Decreto/D8794.htm#art1


2.2.4. Ausência de comprovação da relação dos profissionais da empresa contratada, 

vinculados à obra durante o período de sua execução. 
 

Fato 
 

Apesar de instada por meio da Solicitação de Fiscalização (SF) nº. 01/2016/201601777 e 

201601778, de 3 de novembro de 2016, a Prefeitura de Arara não apresentou a relação dos 

profissionais da empresa contratada, vinculados à obra durante o período de sua execução. 

 

Conforme consulta à base de dados dos Sistemas Corporativos da CGU, verificou-se que a 

empresa Construtora e Metalúrgica Vasconcelos Ltda. (CNPJ nº 11.322.888/0001-03) não 

presta informações sobre seus empregados, por meio da Relação Anual de Informações 

Sociais (RAIS), desde o exercício de 2014, embora, durante os exercícios de 2015 e 2016, 

tenha supostamente realizado serviços na obra pactuada, que resultaram em pagamentos no 

montante de R$ 693.168,61.  

 

De relevo assinalar que, conforme informado na RAIS/2010, no segundo ano de suas 

atividades operacionais, a empresa contratada possuía registrado o total de dezenove 

empregados, relacionados no quadro a seguir: 

 
Quadro 5 – Relação de empregados informados na RAIS/2010 pela empresa Construtora e Metalúrgica 

Vasconcelos Ltda. 
Ano 

BaseRAIS 
PIS CPF DATA_ADM DESL_RAIS TCBO 

2010 10642676299 ***.575.004-** 01/09/2010 - Pedreiro 

2010 10722055274 ***.216.794-** 01/11/2010 - Motorista de carro de passeio 

2010 12000735047 ***.072.244-** 01/09/2010 - Pedreiro 

2010 12128099813 ***.084.244-** 01/06/2010 29/08/2010 Servente de obras 

2010 12187977341 ***.472.554-** 01/09/2010 - Secretária(o) executiva(o) 

2010 12414840627 ***.109.604-** 01/06/2010 - Mestre (construção civil) 

2010 12458854275 ***.350.154-** 01/11/2010 - Operador de pá carregadeira 

2010 12479398899 ***.882.554-** 01/11/2010 - Pedreiro 

2010 12561818448 ***.520.984-** 01/02/2010 31/08/2010 
Marcador de produtos 
(siderúrgico e metalúrgico) 

2010 12850623441 ***.477.814-** 01/09/2010 - Pedreiro 

2010 14626600278 ***.238.214-** 01/09/2010 - Servente de obras 

2010 16051217208 ***.658.554-** 01/09/2010 - Servente de obras 

2010 16067274354 ***.957.654-** 01/09/2010 - Servente de obras 

2010 16067421489 ***.587.264-** 01/09/2010 - Servente de obras 

2010 16255904130 ***.576.634-** 01/09/2010 19/11/2010 Servente de obras 

2010 16360250676 ***.335.194-** 01/09/2010 - Servente de obras 

2010 16404897882 ***.582.574-** 01/06/2010 29/08/2010 Servente de obras 

2010 20920891165 ***.112.584-** 01/06/2010 16/06/2010 Servente de obras 

2010 21233446985 ***.680.354-** 01/09/2010 - Servente de obras 

Fonte: Sistemas Corporativos da CGU (Consulta realizada em 20/01/2017) 

 

Não obstante esse reduzido número de empregados registrados, verificou-se, consoante 

consulta ao Sagres/TCE/PB, referente ao período de abrangência de 2009 a 2016, que a 

Construtora e Metalúrgica Vasconcelos Ltda. participou de 53 licitações promovidas pelos 



municípios do Estado da Paraíba, das quais venceu 24, sendo uma homologada em 2009 e 

23 em 2010, consoante detalhamento da tabela a seguir: 

 
Tabela 11 – Licitações vencidas pela Construtora e Metalúrgica Vasconcelos Ltda. nos municípios do Estado 

da Paraíba 

Município Modalidade 
Licitaçã

o 

Dt. 

Homologaçã

o 

Objeto Valor (R$) 

Arara 
Concorrênci

a 
12010 25/06/2010 

Contratação de uma empresa civil para implantação 

do sistema de esgotamento sanitário 

  

3.083.751,3
2  

Arara 
Tomada de 

Preços 
12010 10/05/2010 

Contratação de uma empresa civil para a construção 

de escola 

  

1.222.933,6
5  

Arara 
Tomada de 

Preços 
22010 18/06/2010 

Contratação de uma empresa do ramo da construção 

civil para construção de uma área de esportes 

     

202.078,14  

Arara 
Tomada de 

Preços 
32010 18/06/2010 

Contratação de uma empresa do ramo da construção 
civil para pavimentação em paralelepípedos em 

diversas ruas deste munic 

     

204.433,37  

Boa 

Ventura 
Convite 22010 29/03/2010 

Contratação de empresa para confecção e 

restauração de carteiras universitárias modelo mdf 
43.550,00 

Coxixola Convite 82010 06/04/2010 
Aquisição de 70 bancos em madeira a pes de ferro 
fundido para colocação em praça pública do 

município 

31.500,00 

Curral 
Velho 

Convite 12010 12/01/2010 
Contratação de empresa para aquisição e reformas 
de carteiras escolares do município de c. velho 

36.700,00 

Curral 

Velho 
Convite 102010 08/02/2010 

Contratação de empresa para aquisição de postes 
para iluminação pública atendendo às necessidades 

deste município. 

75.000,00 

Diamante Convite 12010 26/01/2010 
Contratação de empresa para aquisição e reforma de 
carteiras escolares para as escolas do município. 

48.500,00 

Diamante 
Tomada de 

Preços 
22010 18/03/2010 

Contratação de empresa para realizar serviços de 

pavimentação em paralelepípedo nas ruas: 
projetada, Celestina Mangueira 

292.786,18 

Diamante 
Tomada de 

Preços 
32010 18/03/2010 

Contratação de empresa para realizar serviços de 

pavimentação em paralelepípedo nas ruas: Luiza 

vieira, vereador Américo 

146.481,05 

Diamante Convite 152010 21/07/2010 
Contratação de empresa para executar serviços de 
pavimentação nas ruas: travessa IV, perpendicular à 

rua Francisco Abil 

148.018,64 

Diamante Convite 162010 21/07/2010 

Contratação de empresa para executar serviços de 

passagem molhada no sitio barra de oitis no 
município de Diamante-PB. 

81.991,50 

Itaporanga Convite 132010 16/03/2010 
Aquisição de placas de alumínio de 40x23, e 
números em alumínio de 20x10 para sinalização das 

ruas 

19.154,00 

Juazeirinh

o 
Convite 262010 26/07/2010 Aquisição de equipamentos para coleta de lixo 63.370,00 

Juru Convite 132010 12/04/2010 

Contratação de empresa especializada para a 

execução dos serviços de recuperação das estradas 

vicinais da zona rural 

76.500,00 

Manaíra Convite 192009 29/12/2009 
Aquisição de carteiras escolares para alunos da rede 

pública de ensino municipal 
47.500,00 

Nova 

Floresta 
Convite 42010 03/02/2010 

Aquisições de conjunto de carteiras escolares para as 

escolas do ensino fundamental deste município 
79.750,00 

Picuí 
Dispensa por 
Valor 

32010 14/06/2010 Reforma do ginásio de esportes Felipe Tiago Gomes 14.500,05 

Princesa 

Isabel 

Tomada de 

Preços 
22010 26/05/2010 

Construção de duas unidades básicas de saúde - 
programa de saúde da família, nos bairros Maia e 

Cruzeiro, zona urbana da 

450.350,96 



Município Modalidade 
Licitaçã

o 

Dt. 

Homologaçã

o 

Objeto Valor (R$) 

Santana de 

Mangueira 

Tomada de 

Preços 
42010 28/06/2010 

Reforma da escola Alexandrina Inácio (sítio picos), 

escola Francisco Braga (zona urbana), escola José 
Pereira (sítio Genipapo 

193.978,56 

Santana de 
Mangueira 

Convite 42010 16/03/2010 

Execução de obras de pavimentação em 

paralelepípedos das ruas Nelson Ribeiro Lopes, 

Eliza Ferreira Lima, Ibiapina Mangueira 

108.989,10 

Santana de 

Mangueira 
Convite 52010 18/03/2010 

Execução das obras de reforma da escola do sítio 

cipó, escola Francisco Braga, escola José Rodrigues 
da Silva, prédio onde 

139.500,42 

São José 
de 

Piranhas 

Convite 12010 19/01/2010 
Aquisição de carteiras escolares do tipo 

universitária, destinadas às escolas deste município. 
50.250,00 

Total Geral (R$) 
6.861.566,9

4 

Fonte: http://portal.tce.pb.gov.br/aplicativos/sagres/ (Consulta realizada em 13/01/2017) 

 

Por sua vez, verificou-se que, no último ano em que empresa contratada informou os dados 

dos seus empregados à Previdência Social, mediante a RAIS/2013, consta apenas um 

empregado registrado, ocupante do cargo de montador de estruturas metálicas.  

 

Contudo, cabe ressaltar que, de acordo com o Decreto nº 76.900/1975, todos os 

empregadores são obrigados a entregar anualmente a RAIS devidamente preenchida, 

contendo as informações sociais referentes a cada um de seus empregados. 

 

Por fim, cumpre acrescentar que, durante inspeção física do objeto realizada pela CGU, no 

período de 21 a 25 de novembro de 2016, quando o Termo de Compromisso ainda estava 

em vigência – cujo término ocorreu em 30 de dezembro de 2016 –, verificou-se que, apesar 

de haver um saldo de recursos de cerca de meio milhão de reais na conta bancária específica 

do Termo de Compromisso, a obra estava abandonada, não tendo sido encontrados 

empregados da empresa contratada no local de execução do objeto pactuado. 
 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Não houve manifestação da Unidade examinada para este item. 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Diante da ausência de manifestação da Unidade examinada para este item, após a 

apresentação dos fatos, a análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada 

acima, no campo “fato”. 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

  

http://portal.tce.pb.gov.br/aplicativos/sagres/
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/decreto76900.htm


2.2.5. Ausência de rescisão contratual e de aplicação de multa sancionatória no valor 

de R$ 308.375,13. 
 

Fato 
 

Por meio do Contrato nº 00091/2010, de 28 de junho de 2010, ao preço global de R$ 

3.083.751,32, e do respectivo Cronograma Físico-Financeiro, foi estabelecido o prazo de 

conclusão da obra em 360 dias. 

 

Na Cláusula Décima Segunda – Da Alteração e Rescisão do Contrato, sob o nº 00091/2010, 

foi previsto que “este Contrato poderá ser alterado, unilateralmente, pelo Contratante ou 

por acordo entre as partes, nos casos previstos nos arts. 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/1993”. 

 

Importa ressaltar que, nos termos do inciso V do art. 78 da Lei nº 8.666/1993, entre os 

motivos que constituem rescisão contratual, está a paralisação da obra sem justa causa e 

prévia comunicação à Administração, o que deveria acarretar, entre outras consequências 

previstas no art. 80 da Lei de Licitações, a “assunção imediata do objeto do contrato, no 

estado e local em que se encontrar, por ato próprio da Administração”. 

 

Cumpre acrescentar, ainda, que, na Cláusula Décima Terceira – Das Penalidades do 

Contrato nº 00091/2010, constou estipulado o seguinte:  

 

“A recusa injusta do Contratado em deixar de cumprir as obrigações 

assumidas ou preceitos legais, serão aplicadas as seguintes penalidades a 

critério do Contratante: 

a. Advertência; 

b. Multa de 0,5% (zero virgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do 

contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora 

contratado; 

c. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução 

total ou parcial deste contrato; 

d. Simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na 

Lei 8.666/93.” 

 

Por oportuno, vale salientar que, a despeito de o § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, dispor 

que “se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 

responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente”, não foi estabelecida, 

no Edital licitatório, nem no Contrato nº 00091/2010, a exigência de prestação de garantia 

contratual, facultada no § 2º do art. 31 c/c o art. 56, ambos da Lei nº 8.666/1933. 

 

Não obstante todo o exposto, constatou-se a ausência da rescisão contratual e a não aplicação 

da multa sancionatória – no percentual estipulado de 10%, correspondente ao valor de R$ 

308.375,13 –, em face do abandono da obra e da inexecução do Contrato nº 00091/2010, 

consoante demonstrado na sequência.  

 

No RVT da Funasa, de 7 de fevereiro de 2013, constou informado o seguinte: 

 

“O cronograma físico financeiro da obra apresentado pela P.M. de Arara e 

aprovado pela Funasa (fis. 373) previa que a duração total da obra seria de 



01 (um) ano, porém já se passaram 03 anos e 05 meses desde a liberação da 

1ª parcela de recursos (29/09/2009), e a obra encontra-se atualmente 

paralisada. Alertamos a convenente que a mesma deve com urgência tomar 

todas as providências necessárias para que a obra seja o mais rápido 

possível reiniciada. Desde janeiro de 2012 a Funasa já notificou a 

convenente sobre o ritmo lento das obras (conforme Notificação Técnica n° 

007/2012 à fls. 543). 

A 2ª etapa do sistema de esgotamento já se encontra em plena execução 

(13,79%), e a mesma depende inteiramente da conclusão da 1ª etapa (TC-

PAC 0264-08) para gerar etapa útil, pois é nela que será executada a Estação 

de Tratamento de Esgotos. Caso a convenente não conclua a ETE, a 2ª etapa 

estará totalmente comprometida e sem etapa útil, ou seja, a situação atual é 

grave, consideramos que não há por parte da convenente garantia de que 

concluirá o objeto conveniado.” (grifou-se) 

 

Por sua vez, na proposta de adequação físico-financeira da obra, de 11 de junho de 2013, 

apesentada à Funasa pela Prefeitura, constou registrado o seguinte:  

 

“A empresa responsável pela obra, continuou com as escavações e os aterros 

destinados a conformação do terreno das lagoas, tocando a obra até meados 

de maio de 2011, período este em que a mesma abandonou a obra sem 

qualquer tipo de notificação à prefeitura. Desde então, a obra encontra-se 

paralisada já há pouco mais de dois anos.” (grifou-se) 

 

Impende consignar que, mediante a Solicitação de Fiscalização (SF) nº. 01/2016/201601778, 

de 3 de novembro de 2016, o Gestor municipal foi instado a apresentar os motivos de 

eventual paralisação da obra, bem como as providências adotadas pela Prefeitura visando a 

regularizar a execução física da obra.  

 

Por conseguinte, mediante o Ofício s/n, datado de 21 de novembro de 2016, o Gestor 

municipal assim se pronunciou: 

 
“Quanto ao TC/PAC 0264/2008, a obra encontra-se paralisada, em razão de 

abandono por parte da construtora, como não houve a conclusão da mesma, 

consequentemente, não houve Termo de Recebimento apresentação da Prestação de 

Contas Final.  

Com relação a este convênio houve problemas relacionados ao projeto de 

engenharia. O projeto inicial foi aprovado pela Funasa, houve Licitação na 

Modalidade Concorrência Pública, e início da obra. Posteriormente, foi 

detectado uma quantidade bem maior de rocha de terceira categoria prevista 

do projeto inicial. Por conta disso, houve a necessidade de realizar um estudo 

geotécnico por empresa especializada, foi contratada a ATECEL, da cidade 

de Campina Grande, o estudo foi feito e o projeto foi adequado, passando-se 

a trabalhar com o novo projeto. Todos estes fatos tomara um bom tempo 

chegar a tal conclusão. Feita a visita técnica pelo engenheiro da Funasa este 

atestou a conclusão de pouco mais de 70 % (setenta por cento) do valor 

pactuado. Em razão disso, foi liberada a última parcela, no valor de R$ 

900.000,00 (novecentos mil reais), a empresa reiniciou os trabalhos e 

posteriormente, sem qualquer justificativa, abandonou os serviços.” 

 



Durante inspeção física do objeto, realizada pela CGU, no período de 21 a 25 de novembro 

de 2016, quando o Termo de Compromisso ainda estava vigente, verificou-se que a obra 

estava abandonada, tendo o último pagamento à empresa contratada sido efetuado em 27 de 

maio de 2016, referente ao Boletim de Medição nº 28, cujo período de execução informado 

foi de 24 de março de 2016 a 22 de abril de 2016. 

 

Ademais, da análise dos extratos bancários da conta bancária específica do Termo de 

Compromisso, verificou-se que não foram realizados pagamentos à empresa contratada 

durante o período de quase três anos, entre 13 de julho de 2012 e 29 de abril de 2015, apesar 

de os recursos federais já terem sido integralmente repassados ao Município desde 5 de maio 

de 2014. 

 

Por fim, verificou-se que o prazo de vigência do TC/PAC nº 0264/2008 expirou-se em 30 de 

dezembro de 2016, estando a obra abandonada e sem geração de etapa útil. 

 

Dessa forma, resta evidenciado que, embora a empresa contratada tivesse interrompido a 

execução da obra, intermitentemente, por longos intervalos, entre 28 de junho de 2010 e 30 

de dezembro de 2016, descumprindo, injustificadamente, o prazo de conclusão de 360 dias 

preestabelecido no Cronograma Físico-Financeiro, a Prefeitura não adotou as medidas legais 

cabíveis visando à rescisão contratual, tampouco procedeu à aplicação administrativa ou à 

cobrança judicial da multa previamente estipulada no valor de R$ 308.375,13, em 

decorrência do abandono da obra e da inexecução do Contrato nº 00091/2010. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

As considerações da Unidade examinada foram apresentadas no decorrer dos trabalhos de 

campo, em resposta às solicitações de fiscalização emitidas pela CGU e, como contribuíram 

para a compreensão da situação verificada, foram inseridas no campo “fato”. Não foi 

apresentada manifestação adicional para este item, após o encaminhamento do informativo 

que continha a íntegra do fato constatado. 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Considerando-se que não houve nova manifestação da Unidade examinada sobre esta 

constatação, após a que está transcrita no campo “fato”, a análise do Controle Interno consta 

registrada no referido campo. 
##/AnaliseControleInterno## 

 

2.2.6. Realização de pagamentos sem cobertura  de prazo contratual, no montante de 

R$ 149.916,79.  Ausência de celebração de Termo Aditivo contratual, referente à 

adequação do objeto pactuado. 
 

Fato 
 

O Contrato nº 00091/2010 para a execução do objeto pactuado, firmado entre a Prefeitura 

de Arara-PB e a Construtora e Metalúrgica Vasconcelos Ltda., ao preço global de R$ 

3.083.751,32, esteve vigente, incluindo os aditamentos contratuais de prorrogação, no 

período total de 28 de junho de 2010 a 31 de dezembro de 2015, consoante explicitado no 

quadro a seguir: 



 

Quadro 6 – Aditamentos ao Contrato nº 00091/2010, referentes à prorrogação de vigência 
Contrato /  

Nº do Aditamento Contratual (AC) 

Data do início da 

Vigência 

Prazo  

(dias) 
Vigência Atualizada 

Termo Original do Contrato 28/06/2010 360 24/06/2011 

AC nº 01 25/05/2011 394 22/06/2012 

AC nº 02 23/06/2012 191 31/12/2012 

AC nº 03 01/01/2013 364 31/12/2013 

AC nº 04 01/01/2014 364 31/12/2014 

AC nº 05 01/01/2015 364 31/12/2015 
Fonte: Contrato e respectivos Termos Aditivos firmados. 

 

Entretanto, constatou-se a realização, em 2016, de pagamentos, no montante de R$ 

149.916,79 – conforme detalhamento da tabela a seguir –, sem cobertura de aditamento de 

prazo contratual, o que é vedado pelo art. 60, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 

 
Tabela 12 – Pagamentos sem cobertura contratual 

Nota Fiscal (*) Pagamentos – Extratos bancários 

Nº NF Data NF Valor NF Data Pagto Histórico Documento Valor 

000103 19/01/2016 40.091,31 

20/01/2016 470 Transferência on line 668.101.000.003.464 
     

37.525,47  

20/01/2016 470 Transferência on line 661.463.000.002.119 
          

801,82  

20/01/2016 196 INSS Arrecadação 12.001 
       

1.764,02  

000104 22/02/2016 37.481,31 

26/02/2016 470 Transferência on line 668.101.000.003.464 
     

35.082,51  

26/02/2016 470 Transferência on line 661.463.000.002.119 
          

749,62  

26/02/2016 196 INSS Arrecadação 22.601 
       

1.649,18  

000108 23/03/2016 37.610,16 

30/03/2016 470 Transferência on line 668.101.000.003.464 
     

35.203,11  

30/03/2016 470 Transferência on line 661.463.000.002.119 
          

752,20  

30/03/2016 196 INSS Arrecadação 33.001 
       
1.654,85  

000112 27/05/2016 34.734,01 

27/05/2016 

470 Transferência on line 

27/05 8101 3464-9 

CONSTRUTORA E 

668.101.000.003.464 32.511,04 

27/05/2016 

470 Transferência on line 

27/05 1463 2119-9 

PREFEITURA M A 

661.463.000.002.119 694,68 

27/05/2016 
196 INSS Arrecadação 
GPS- Ident.: 

11322888000103 - 05/2016 

52701 1.528,29 

Total (R$) 149.916,79 

Fonte: Processos de pagamentos das despesas; e Extratos bancários da conta específica do Termo de Compromisso (C/C nº 9.838-8, 
Agência nº 1463-X, do Banco do Brasil) 

 

Cabe ressaltar que, apesar de o Contrato nº 00091/2010 ter tido sua vigência finalizada em 

31 de dezembro de 2015, o TC/PAC nº 0264/2008, firmado entre a Prefeitura de Arara-PB 

e a Funasa, esteve vigente até 30 de dezembro de 2016. 

 

Além disso, verificou-se que o Gestor municipal apresentou à Funasa proposta de adequação 

físico-financeira da planilha orçamentária da obra somente em 18 de janeiro de 2013, 

mediante o Ofício nº 020/2013, após já terem sido realizados todos os pagamentos da suposta 

execução dos quantitativos dos serviços acrescidos de escavação e remoção de rocha dura 

nas três lagoas, sem a devida celebração de Termo Aditivo ao Contrato nº 00091/2010 com 

a empresa responsável pela execução da obra. 



 

Nesse sentido, impõe-se destacar que os pagamentos decorrentes de acréscimos ou 

supressões de serviços previstos na planilha orçamentária original da obra somente deveriam 

ocorrer por meio de aditamento contratual, precedido das devidas justificativas da 

Administração municipal, conforme se depreende da alínea “a” do inciso I, c/c o § 6º, ambos 

do art. 65 da Lei nº 8.666/1993, a seguir transcritos: 

 

“Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as 

devidas justificativas, nos seguintes casos: 

 

I - unilateralmente pela Administração: 

 

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor 

adequação técnica aos seus objetivos; 

 

(...) 

 

§ 6º  Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos 

do contratado, a Administração deverá restabelecer, por aditamento, o 

equilíbrio econômico-financeiro inicial.” (grifou-se) 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Não houve manifestação da Unidade examinada para este item. 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Diante da ausência de manifestação da Unidade examinada para este item, após a 

apresentação dos fatos, a análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada 

acima, no campo “fato”. 
##/AnaliseControleInterno## 

 

2.2.7. Pagamentos indevidos de despesas baseadas em notas fiscais inidôneas, no total 

de R$ 1.162.772,06, emitidas pela Construtora e Metalúrgica Vasconcelos Ltda. 
 

Fato 
 

Por meio do Ofício n° 100811/2017/GAB/CGU Regional/PB/SE/CGU, de 9 de fevereiro de 

2017, circularizou-se a Prefeitura Municipal de Campina Grande-PB a fim de confirmar a 

autenticidade ou não das notas fiscais relacionadas na tabela a seguir, no montante de R$ 

2.829.191,15, todas emitidas pela Construtora e Metalúrgica Vasconcelos Ltda. (CNPJ nº 

11.322.888/0001-03), durante o período de 10 de agosto de 2010 a 27 de maio de 2016, 

referentes aos serviços contratados para a execução da obra objeto do TC/PAC nº 0264/2008: 

 

Tabela 13 – Relação de Notas Fiscais emitidas pela Construtora e Metalúrgica Vasconcelos 

Ltda., no âmbito do TC/PAC nº 0264/2008 

Número da Nota Fiscal Data de emissão da NF Valor (R$) 

000025 10/08/2010 482.490,70 



Número da Nota Fiscal Data de emissão da NF Valor (R$) 

000030 17/09/2010 117.000,00 

000036 04/11/2010 600.000,00 

000051 08/06/2011 223.306,96 

000056 30/08/2011 155.850,63 

000058 29/09/2011 50.350,80 

000061 27/10/2011 37.420,00 

000062 24/11/2011 47.250,80 

000066 22/12/2011 47.550,00 

000068 27/01/2012 45.120,00 

000069 28/02/2012 58.900,20 

000072 27/03/2012 51.164,75 

000074 27/04/2012 58.209,80 

000077 11/05/2012 23.513,39 

000078 24/05/2012 54.110,16 

000083 22/06/2012 50.984,35 

000089 10/07/2012 32.800,00 

000094 30/04/2015 91.192,40 

000095 28/05/2015 93.004,20 

000096 01/07/2015 93.571,26 

000098 04/09/2015 143.206,45 

000099 20/10/2015 40.378,08 

000101 20/11/2015 40.551,00 

000102 18/12/2015 41.348,43 

000103 19/01/2016 40.091,31 

000104 22/02/2016 37.481,31 

000108 23/03/2016 37.610,16 

000112 27/05/2016 34.734,01 

Total Geral (R$) 2.829.191,15 

Fonte: Notas Fiscais emitidas no âmbito dos processos de pagamentos do TC/PAC nº 0264/2008 

 

Em resposta, mediante documento, de 3 de março de 2017, protocolado na CGU-

Regional/PB sob o número 00214.000107/2017-07, a Prefeitura Municipal de Campina 

Grande-PB informou que foi aberto o Processo Administrativo nº 182/2017, do qual constou 

o seguinte Despacho da Fiscalização:  

 

“Trata-se de Oficio encaminhado pela Controladoria Regional da União no 

Estado da Paraíba - CGU, solicitando a verificação da autenticidade das 

notas fiscais emitidas pela Construtora e Metalúrgica Vasconcelos Ltda. 

(CNPJ n° 11.322.888/0001-03), nos períodos 2010 a 2016 por suposto 

serviços prestados para o município de Arara - PB. 

 

Em atenção ao referido oficio foi aberta fiscalização e designados dois fiscais 

de tributos para verificar a autenticidade das notas fiscais emitidas pelo 

contribuinte. 

 



Em diligência de fiscalização os fiscais identificaram que o local que seria a 

sede do estabelecimento da empresa estava fechado e segundo informações 

dos vizinhos raramente há movimentação com entrada e saída de caminhões. 

Apenas no dia 23.02.17, o proprietário foi localizado, por telefone, e foi 

possível colher o ciente no Termo de Início de Fiscalização em local marcado 

no centro da cidade, no meio da rua. Foi-lhe solicitado a entrega da 

documentação contábil, mas até a presente data o contribuinte não procurou 

a fiscalização e não foi mais localizado. 

 

Assim sendo, não é possível neste momento aferir a autenticidade das notas 

fiscais relacionados no ofício. Porém, a partir da numeração relacionada 

podemos identificar e relatar o seguinte: 

 

1. O contribuinte emitiu notas fiscais com a sequência numérica [000001 a 

000250] de um talonário que lhe foi liberado pela fiscalização tributária do 

município de Campina Grande em 29.12.2009 (conforme cópia do livro de 

registro e controle de autenticação de talões - em anexo); 

 

2. Apesar de a Prefeitura Municipal de Campina Grande ter adotado o 

sistema eletrônico para emissão de Notas Fiscais de Serviços Eletrônica - 

NFS-e desde 2011, o contribuinte nunca solicitou a liberação de NFS-e's, 

nunca tendo emitido nenhuma Nota Fiscal Eletrônica por este município 

(cópia em anexo); 

 

3. De acordo com a legislação municipal (Decreto n° 3514, de 23 de 

setembro de 2011 - cópia em anexo), desde 01.11.2011, dentro do 

Cronograma de Habilitação de Emissão da NFS-e, as notas fiscais não 

eletrônicas, dos antigos talões, deveriam ter sido devolvidas e canceladas, 

pois deixaram de ter validade com a substituição pela NFS-e; 

 

4. Desde 01.11.2011 as notas emitidas fora do modelo das NFS-e's passaram 

a ser consideradas inidôneas, ensejando, inclusive, a aplicação de multa 

equivalente a 0,5 UFCG - Unidade Fiscal de Referência de Campina Grande 

por cada nota fiscal emitida em confronte ao referido dispositivo legal; 

 

5. Assim sendo, as notas fiscais emitidas a partir de 01.11.2011 são 

inidôneas; 

 

6. O contribuinte tem sede neste município, estando aqui registrado. Porém, 

está com o alvará de licença de funcionamento atrasado e aparentemente 

sem atividade; 

 

Desta feita, afora a questão das notas emitidas a partir de 01.11.2011 (Nota 

Fiscal n° 000062 e seguintes) serem inidôneas, julgamos ser necessário a 

conclusão da fiscalização, com a apreensão do Talão de Notas Fiscais, para 

que possamos certificar a autenticidade das notas fiscais emitidas para a 

Prefeitura Municipal de Arara/PB. 

 

Por esta razão, solicitamos a dilação do prazo para responder o ofício em 

sua integridade e com maior precisão.” 



 

Dessa forma, observa-se, da Tabela 13 acima, que o total de R$ 1.162.772,06 refere-se a 21 

notas fiscais emitidas após 1º de novembro de 2011 e, como estas não foram emitidas no 

formato eletrônico (NF-e), são consideradas “inidôneas”, nos termos do § 2º do art. 8º do 

Decreto Municipal n° 3.514, de 23 de setembro de 2011, editado pelo Município de Campina 

Grande-PB. 

 

No caso em tela, cabe ressaltar que, de acordo com os arts. 63 e 64 da Lei nº 4.320/1964, c/c 

a alínea “a” do § 2º do art. 36 do Decreto nº 93.872/1986, a nota fiscal pertinente é o 

documento comprobatório que autoriza a liquidação da despesa e o consequente pagamento 

ao credor.  

 

Diante do exposto, resta evidenciada a realização de pagamentos indevidos de despesas 

baseadas em notas fiscais inidôneas, no total de R$ 1.162.772,06, emitidas pela Construtora 

e Metalúrgica Vasconcelos Ltda. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Não houve manifestação da Unidade examinada para este item. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Diante da ausência de manifestação da Unidade examinada para este item, após a 

apresentação dos fatos, a análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada 

acima, no campo “fato”. 

 
##/AnaliseControleInterno## 

 

2.2.8. Não exigência da documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista da 

empresa contratada junto à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), previamente a cada pagamento realizado. 
 

Fato 
 

Da análise dos processos de pagamento das despesas efetuadas durante a vigência do 

TC/PAC nº 0264/2008, constatou-se a não exigência, previamente a cada pagamento 

realizado à Construtora e Metalúrgica Vasconcelos Ltda. (CNPJ nº 11.322.888/0001-03), da 

documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista junto à Seguridade Social e ao 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), contrariando o disposto no § 3º do art. 

195 da Constituição Federal e no inciso IV do art. 29 da Lei nº 8.666/1993. 

 

Cabe ressaltar que, nos termos do inciso XIII do art. 55 da Lei nº 8.666/1993, são cláusulas 

necessárias, em todo contrato, as que estabeleçam “a obrigação do contratado de manter, 

durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação”. 

 

Ademais, no próprio instrumento contratual, alínea “g” da cláusula nona, foi prevista a 

obrigação do contratado de “manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 



respectivo processo licitatório, apresentando ao Contratante os documentos necessários, 

sempre que solicitado”. 

 

Nesse contexto, cabe trazer o entendimento firmado pelo Tribunal de Contas da União, por 

meio da Decisão nº 705/1994-Plenário e do Acórdão nº 260/2002-Plenário, conforme trechos 

a seguir transcritos: 

 

“O Tribunal de Contas da União firmou entendimento no sentido de que é 

obrigatória a exigência da documentação relativa à regularidade com a 

Seguridade Social: 

• nas licitações públicas, de qualquer modalidade, inclusive dispensa e 

inexigibilidade, para contratar obras, serviços ou fornecimento, ainda que 

para pronta entrega; 

• na assinatura dos contratos; 

• a cada pagamento efetivado pela administração, inclusive nos contratos de 

execução continuada ou parcelada.” (Decisão nº 705/1994-Plenário) 

 

“Deve constar dos contratos de execução continuada ou parcelada, plena 

comprovação de regularidade do contratado com o sistema da Seguridade 

Social a cada pagamento efetivado pela Administração contratante, sob pena 

de violação do disposto no § 3º do art. 195 da Constituição Federal, conforme 

entendimento firmado pelo TCU na Decisão 705/1994-Plenário.” (Acórdão 

nº 260/2002-Plenário) 

 

Cumpre acrescentar que, apesar de a Construtora e Metalúrgica Vasconcelos Ltda. (CNPJ nº 

11.322.888/0001-03) ter recebido da Prefeitura de Arara vários pagamentos entre os 

exercícios de 2010 e 2016, para a execução do objeto pactuado, no montante de R$ 

2.829.191,15, a última certidão negativa de débitos relativos às contribuições 

previdenciárias, em favor da empresa contratada, foi emitida em 10 de junho de 2010, com 

validade expirada em 7 de dezembro de 2010, consoante CND nº 082842010-13021040, 

obtida do site http://cnd.dataprev.gov.br/cws/contexto/cnd/cnd.html. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Não houve manifestação da Unidade examinada para este item. 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Diante da ausência de manifestação da Unidade examinada para este item, após a 

apresentação dos fatos, a análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada 

acima, no campo “fato”. 

  

http://cnd.dataprev.gov.br/cws/contexto/cnd/cnd.html


/AnaliseControleInterno## 

3. Conclusão 

 

Com base nos exames realizados, conclui-se pela procedência dos fatos apontados a esta 

CGU-Regional/PB acerca de irregularidades praticadas pela Gestão municipal na execução 

do TC/PAC nº 0264/2008 (Siafi nº 644666). 

 

Além disso, verificou-se que a aplicação dos recursos federais recebidos não está adequada 

aos normativos referentes ao objeto fiscalizado e exige providências de regularização por 

parte dos gestores federais, considerando as situações tratadas em itens específicos deste 

Relatório. 

 

Por sua vez, em que pese já ter se expirado o prazo de vigência do Termo de Compromisso 

desde 30 de dezembro de 2016, restou evidenciado, a partir dos exames realizados, que a 

Prefeitura de Arara não executou as ações necessárias à conclusão da obra pactuada, que se 

encontra abandonada e sem geração de etapa útil, o que culminou no não atingimento do 

objetivo almejado com o atendimento da população local mediante a construção e o 

funcionamento da estação de tratamento de esgoto sanitário. 

 

Dessa forma, conforme demonstrado nos itens 2.1.8 e 2.1.9 deste Relatório, o prejuízo 

ocasionado aos cofres públicos corresponde à totalidade dos recursos federais repassados 

por meio do TC/PAC nº 0264/2008, no montante de R$ 3.000.000,00, a ser corrigido nos 

termos do § 1º do art. 6º da Lei nº 11.578/2007, cuja devolução deve ser objeto de instauração 

de Tomada de Contas Especial, com a finalidade de se apurar os fatos, identificar os 

responsáveis, quantificar e atualizar o dano causado ao erário, visando ao seu imediato 

ressarcimento, nos termos do art. 63 da Portaria Interministerial nº 127/2008, c/c a Instrução 

Normativa TCU nº 71/2012. 

 

Por fim, entre as principais constatações registradas neste Relatório, destacam-se, a seguir, 

as situações de maior relevância quanto à gravidade e aos impactos sobre a efetividade do 

Programa/Ação fiscalizado: 

 

2.1.3. Ausência de elaboração de Projeto Executivo da obra. Não suspensão do repasse dos 

recursos para o saneamento dos problemas detectados durante a execução da obra; 

 

2.1.4. Execução de serviços adicionais constantes da proposta de adequação físico-financeira 

da obra sem a prévia aprovação da Funasa. Ausência de integração do novo Plano de 

Trabalho do Termo de Compromisso e falta de formalização do respectivo Termo Aditivo, 

referentes à adequação do objeto pactuado; 

 

2.1.5. Indícios de montagem de relatório de visita técnica emitido por servidor temporário 

da Funasa. Liberação indevida de R$ 900.000,00, referente à última parcela dos recursos 

pactuados; 

 

2.1.6. Pagamentos, por serviços de escavação em rocha dura, com superfaturamento de R$ 

1.001.515,79; 

 

2.1.7. Pagamentos, no montante de R$ 1.445.179,38, por serviços de escavação em rocha 

dura, sem comprovação de sua execução com o uso de explosivos. Empresa contratada não 

possuía registro ou autorização do Exército Brasileiro para a utilização de explosivos; 

 



2.1.8. Prazo de vigência do Termo de Compromisso expirado e obra abandonada. Prejuízo 

causado ao erário, no montante de R$ 3.000.000,00, em decorrência do não aproveitamento 

de etapa útil da obra e do não atingimento do objetivo pactuado no Termo de Compromisso; 

 

2.1.9. Ausência de Prestação de Contas Final dos recursos recebidos pelo Município. Termo 

de Compromisso não registrado na situação de inadimplência. Não instauração da Tomada 

de Contas Especial visando ao imediato ressarcimento do prejuízo causado ao erário; 

 

2.2.2. Contratação indevida de empresa habilitada em Concorrência Pública sem a 

comprovação de sua capacidade técnico-operacional; 

 

2.2.3. Sócio da empresa contratada compondo cadastro de família beneficiária do Programa 

Bolsa Família, com renda mensal per capita declarada incompatível com o faturamento da 

empresa; 

 

2.2.4. Ausência de comprovação da relação dos profissionais da empresa contratada, 

vinculados à obra durante o período de sua execução; 

 

2.2.5. Ausência de rescisão contratual e de aplicação de multa sancionatória no valor de R$ 

308.375,13; e 

 

2.2.7. Pagamentos indevidos de despesas baseadas em notas fiscais inidôneas, no total de R$ 

1.162.772,06, emitidas pela Construtora e Metalúrgica Vasconcelos Ltda. 

 
 


