
 

 

 

 
 
RELATÓRIO Nº 201700823 

 

QUAL FOI O 
TRABALHO 
REALIZADO? 

Linha de Atuação: 
Apuração de Representações 
e Demandas Sociais 
 
Unidade Examinada: 
Consórcio Intermunicipal de 
Saúde da Região do Vale do 
Piancó (CISVAP), CNPJ nº 
02.716.554/0001-15. 
 
Objeto:  Construção de 711 
moradias para Controle da 
Doença de Chagas, 
executados com recursos do 
Convênio nº 0528/2008 
 
Ação: 3921 - Implantação de 
Melhorias Habitacionais para 
Controle da Doença de 
Chagas 
 
Programa: (P) 2015 - 
Fortalecimento do SUS 
 
Escopo: Exame dos autos do 
Convênio nº 0528/2008 e da 
Concorrência Pública nº 
001/2014 
  
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 
Sousa/PB acerca de possíveis irregularidades 
na execução de 711 unidades de melhorias 
habitacionais para controle da Doença de 
Chagas nos municípios paraibanos de Aguiar, 
Conceição, Coremas, Emas, Ibiara, Igaracy, 
Itaporanga, Nova Olinda, Pedra Branca, Piancó 
e Santana dos Garrotes. 

 

QUAIS AS CONCLUSÕES 
ALCANÇADAS? QUAIS 
RECOMENDAÇÕES FORAM 
EMITIDAS? 

Primeiramente, conclui-se pela procedência 

dos fatos apontados à CGU acerca das 

irregularidades praticadas pelo Consórcio 

CISVAP. 

 

Nessa esteira, foram constatadas falhas no 

orçamento, resultando em um 

superdimensionamento de R$ 560.025,87, 

realização de pagamentos para serviços não 

previstos, execução de serviços em desacordo 

com os projetos, pagamento a maior por 

serviços não executados ou realizados em 

desconformidade ao projeto e utilização de 

materiais divergentes dos especificados. 

 

Além disso, verificou-se, também, a ocorrência 

de custeio de despesas para a construção das 

moradias pelos próprios moradores, como 

contrapartida para o recebimento do benefício, 

o que é vedado, uma vez que a União está 

repassando diretamente os recursos para 

construção das Unidades Habitacionais. 

 

 

Ministério da Transparência e 

Controladoria Geral da União - CGU 



 

 

Secretaria Federal de Controle Interno 
 
 

 
 

 

 
Unidade Examinada: CONSORCIO INTERMUNICIPAL 

DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO 

 
Introdução 

 

1.  Introdução 

 

 

Trata-se de Ação de Controle demandada pela Coordenação-Geral de Auditoria na Área da 

Saúde (SFC/DS/CGSAU), por meio da Ordem de Serviço nº 201700823, originada do 

processo nº 00214.100042/2017-91, com o objetivo de avaliar a execução do Convênio nº 

0528/2008 (Siafi nº 650689), celebrado em 31 de dezembro de 2008 entre a Fundação 

Nacional de Saúde (Funasa), como concedente, e o Consórcio Intermunicipal de Saúde da 

Região do Vale do Piancó (CISVAP), como convenente, inscrito no CNPJ sob o nº 

02.716.554/0001-15 e estabelecido na Rua Antônio Lopes, s/n, no município de Piancó/PB. 

 

O objeto do Convênio nº 0528/2008 é a execução de 711 MHCDC’s (Melhorias Habitacionais 

para Controle da Doença de Chagas), consubstanciadas na reconstrução de 682 UH’s 

(Unidades Habitacionais), além da restauração de mais 29 UH’s, conforme plano de trabalho 

apresentado, distribuídas nos municípios que compõem o CISVAP, quais sejam: Aguiar, 

Conceição, Coremas, Emas, Ibiara, Igaracy, Itaporanga, Nova Olinda, Pedra Branca, Piancó 

e Santana dos Garrotes. 

 

Na reconstrução de unidades habitacionais, que se aplica aos casos de moradias que não 

apresentam condições de segurança na estrutura, o programa prevê a construção de uma nova 

unidade habitacional e a posterior demolição da casa de taipa. Porém, no caso de restauração, 

quando as condições de segurança permitem, é possível o aproveitamento de parte da estrutura 

antiga, cujo imóvel recebe benfeitorias que visam a inibir a infestação do vetor da doença de 

chagas. 

 



 

 

Os trabalhos de campo foram realizados por amostragem no período de 24 de julho a 04 de 

agosto de 2017, no município de Piancó, sobre a aplicação de recursos federais do programa 

2015 – Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) / ação 3921 – Melhoria Habitacional 

para Controle da Doenças de Chagas. 

 

Os exames foram realizados em estrita observância às normas de fiscalização aplicáveis ao 

Serviço Público Federal, tendo sido utilizadas, dentre outras, técnicas de inspeção física e 

registros fotográficos, análise documental, realização de entrevistas e aplicação de 

questionários.    

 

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

tendo se manifestado em 20 de fevereiro de 2018, cabendo ao Ministério supervisor, nos casos 

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

bem como à apuração das responsabilidades. 

 

Importa registrar que a execução direta e/ou o custeio de serviços, às expensas dos próprios 

moradores contemplados, não foi objeto de mensuração pela CGU-Regional/PB, cujo trabalho 

de campo se limitou a ratificar a existência dessa irregularidade, a qual foi identificada pela 

Funasa e faz parte do processo de acompanhamento deste Convênio. 

 

 

 

1.1. Informações sobre a Ação de Controle 

 

 

Ordem de Serviço: 201700823 

Número do Processo: 00214.100042/2017-91 

Município/UF: Piancó/PB 

Órgão: MINISTERIO DA SAUDE 

Instrumento de Transferência: Convênio - 650689 

Unidade Examinada: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO 

VALE DO PIANCO 

Montante de Recursos Financeiros: R$ 26.708.648,00 

 

 

2. Resultados dos Exames 

 

 

Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito responsável pela 

tomada de providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela existência 

de monitoramento a ser realizada por este Ministério.   

 

2.1 Parte 1 

 

Os fatos apresentados a seguir destinam-se aos órgãos e entidades da Administração Pública 

Federal - gestores federais dos programas de execução descentralizada. A princípio, tais fatos 

demandarão a adoção de medidas preventivas e corretivas por parte desses gestores, visando 



 

 

à melhoria da execução dos Programas de Governo ou à instauração da competente Tomada 

de Contas Especial, as quais serão monitoradas pelo Ministério da Transparência e 

Controladoria-Geral da União. 

2.1.1. Informações sobre o Convênio nº 0528/08 (Siafi nº 650689). 
 

Fato 
 

O Convênio nº 0528/08 está cadastrado no Sistema Integrado de Administração Financeira 

do Governo Federal (Siafi) sob o nº 650689, tendo sido pactuado em 31 de dezembro de 2008, 

entre a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale 

do Piancó (CISVAP), no valor de R$ 26.708.648,00.  

 

O valor previsto para o repasse, sob a responsabilidade da Funasa (Concedente), foi de 

R$ 25.907.347,96 e o restante, na importância de R$ 801.300,04, refere-se à contrapartida a 

ser desembolsada pelo CISVAP (Convenente), consoante consta nas fls. 27/49 do Processo 

Funasa nº 25100.046.359/2008-91. 

 

Para o acompanhamento do Convênio nº 0528/08, a Superintendência Estadual da Funasa na 

Paraíba (Suest/Funasa/PB) autuou os seguintes processos, os quais foram disponibilizados 

para análise da Controladoria Regional da União no Estado da Paraíba (CGU-Regional/PB):  

 

• Processo nº 25100.046.359/2008-91 (Principal), contendo dois volumes, protocolado 

em 30 de maio de 2008, às 19h00min; 

 

• Processo nº 25210.003.454/2012-30 (Projeto/acompanhamento), contendo dez 

volumes, protocolado em 15 de fevereiro de 2012, às 15h34min. 

 

Conforme plano de trabalho disponibilizado pela Suest/Funasa/PB, o objeto deste convênio 

é a execução de 711 Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas 

(MHCDC’s), distribuídas nos municípios que compõem o CISVAP, observando os 

quantitativos mostrados na tabela a seguir: 

 
Tabela – Relação de MHCDC’s a serem executadas por meio do Convênio nº 0303/2009 

Seq. Município Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Restauração Total 

1 Aguiar 20 21 7 2 - 50 

2 Conceição 20 37 18 15 - 90 

3 Coremas 21 39 25 11 - 96 

4 Emas 11 11 6 4 - 32 

5 Ibiara 3 2 1 - 11 17 

6 Igaracy 13 23 10 4 - 50 

7 Itaporanga 23 57 10 7 - 97 

8 Nova Olinda 11 14 7 4 18 54 

9 Pedra Branca 10 11 12 5 - 38 

10 Piancó 34 86 33 15 - 168 

11 Santana dos Garrotes 6 9 4 - - 19 

Totais 172 310 133 67 29 711 

Fonte: Processo Funasa nº 25100.046.359/2008-91, Fls. 142/152 (5º Termo Aditivo). 

Observação: O “tipo” refere-se aos modelos de Unidades Habitacionais (UH’s) com projeto padronizado, 

disponibilizado pela Funasa. 

 



 

 

Ressalte-se que, em que pese o texto do objeto descrito no 5º Termo Aditivo indicar a 

execução de 701 melhorias habitacionais (fl. 142 do Processo Funasa nº 25100.046.359/2008-

91), o somatório correto das casas a serem reconstruídas/restauradas totaliza 711 MHCDC’s, 

conforme discriminado na tabela acima, elaborada pela CGU-Regional/PB. A divergência no 

número de beneficiários ocorre em relação ao município de Aguiar/PB, onde estão previstas 

50 substituições de casas, embora o Termo Aditivo nº 05 mencione apenas 40 casas para 

reconstrução. 

 

De acordo com o cronograma de desembolso, que integra a proposta do Plano de Trabalho, 

foi prevista a liberação dos recursos, pela Funasa ao Consórcio, em quatro parcelas (processo 

nº 25100.046.359/2008-91, fl. 04), conforme a seguir: 

 

• Parcela 01 :  R$   7.772.204,39 

• Parcela 02 :  R$   5.181.469,59 

• Parcela 03 :  R$   5.181.469,59 

• Parcela 04 :  R$   7.772.204,39 

Total:  R$ 25.907.347,96 

No entanto, conforme será relatado mais adiante, apenas a primeira parcela, no valor de 

R$ 7.772.204,39, foi liberada até a data da inspeção física ao município, pela CGU-

Regional/PB, realizada no período de 24 de julho a 04 de agosto de 2017. 

 

  
##/Fato## 

2.1.2. Falhas no orçamento, resultando em um superdimensionamento de R$ 

560.025,87. 
 

Fato 
 

Em análise aos projetos para construção das MHCDC’s e às planilhas orçamentárias da 

licitação realizada pelo CISVAP, observou-se que os quantitativos de alguns serviços foram 

superestimados, enquanto que outros serviços tiveram os quantitativos orçados a menor. De 

um modo geral, a amostra analisada pela CGU-Regional/PB apontou que os serviços ficaram 

superdimensionados no orçamento, no montante de R$ 560.025,87, conforme detalhado na 

tabela a seguir: 
 

Tabela – Superdimensionamento da planilha orçamentária da licitação 

Item Descrição 
(*) Diferença no 

orçamento (R$) 

1.2 Escavação manual em terra (0,30x0,40)m 4.591,72 

2.1 
Fundação corrida em pedra-de-mão com argamassa de cimento e areia 

grossa, traço de 1:4 (0,30x0,40)m 
54.300,30 

2.2 
Baldrame em alvenaria de 1 vez de tijolos de 8 furos (h=0,30m), assentados 

com argamassa 1:2:8 (cimento + cal + areia) 
17.944,28 

2.3 Cintas em concreto armado (m³) -59.692,61 

2.4 Chapisco simples com argamassa 1:4 (cim + areia média) 17.215,16 

2.5 
Reboco (massa única), argamassa 1:2:8 (cim + cal hid + areia), espessura 

2,00cm no baldrame e cinta inferior 
82.595,49 

2.6 Pintura à base de cal hidratada (03 demãos) m² no baldrame e cinta inferior  3.442,86 

2.7 Cintas em concreto armado sobre paredes (m²) 960,27 

2.8 Vergas em concreto (m³) -24.561,62 

2.9 Contravergas em concreto (m³) -3.796,51 

4.2 Telhamento com tela cerâmica, tipo colonial (m²) -35.914,69 



 

 

Item Descrição 
(*) Diferença no 

orçamento (R$) 

9.1 
Aterro com material aproveitado (fundações, sumidouro, tanque séptico e 

reservatório semienterrado) 
-65.607,31 

9.2 Aterro com material de empréstimo 449.314,37 

Subtotal (R$) 440.791,71 

BDI (27,05%) 119.234,16 

Total superdimensionado (R$) 560.025,87 

Fontes: Projetos, planilhas orçamentárias e memórias de cálculos, disponibilizados pelo CISVAP. 

(*) Os valores negativos representam os serviços cujos quantitativos foram orçados a menor na planilha 

orçamentária. 

 

O detalhamento dos cálculos que evidenciam o superdimensionamento desses serviços, no 

orçamento, encontra-se anexado ao presente relatório (Anexo 1 e Anexo 2). 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício n.º 40/2018, de 20 de fevereiro de 2018, o Consórcio Intermunicipal de 

Saúde da Região do Vale do Piancó apresentou a seguinte manifestação: 

“Inicialmente, há de se informar que o Prefeito do Município de Itaporanga assumiu 

o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Piancó, no dia 19 de julho 

de 2017. A primeira ação à frente do referido, foi requerer a Prorrogação prazo de 

vigência do Convênio EP n. 528/2008 junto a FUNASA, solicitação prontamente 

atendida.” 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

As justificativas apresentadas são desconexas com o fato apontado, que trata do orçamento 

superdimensionado e, não, sobre a vigência do convênio sob exame.  ##/AnaliseControleInterno## 

 

 

2.1.3. Restrições irregulares no edital da licitação. 
 

Fato 
 

Para execução das obras do Convênio nº 0528/08, o Consórcio Intermunicipal de Saúde do 

Vale do Piancó (CISVAP) realizou, no dia 05 de março de 2014, a Concorrência Pública nº 

001/2014 (processo administrativo nº 009/2014). A análise do referido processo licitatório, 

pela CGU-Regional/PB, limitou-se a avaliar se houve inserção de cláusulas do edital que 

pudessem restringir indevidamente a participação de empresas no certame.  

 

Como resultado dessa análise, foram encontradas restrições irregulares nas cláusulas do edital, 

as quais condicionaram a habilitação dos possíveis interessados à pratica de atos presenciais 

na sede do município muito antes do dia marcado para o certame, tais como o cadastramento 

prévio das empresas e a comprovação da garantia, antecipando, ao Consórcio, o conhecimento 

das empresas que iriam participar da licitação. 

 

Além disso, o Edital da Concorrência Pública nº 001/2014 exigiu documentos não previstos 

na lei de licitações para as condições de habilitação, caracterizando a restrição irregular de 

empresas.   

 



 

 

As exigências que se configuraram como irregulares, constantes no Edital da Concorrência 

Pública nº 001/2014, foram as seguintes: 

 

a) 

6.1.1. Certificado de Registro Cadastral do Consórcio Intermunicipal de Saúde 

da Região do Vale do Piancó, emitido até três dias úteis antes da licitação, ou 

prova de que solicitou o cadastramento no mesmo prazo; 

 

A referida exigência contraria o art. 22 da Lei nº 8.666/1993 e decisões do Tribunal de Contas 

da União, a exemplo do Acórdão nº 0714/2014 – Plenário/TCU, uma vez que a lei não exige, 

para o caso de concorrência, a realização de cadastramento prévio. Desse modo, o licitante 

interessado estaria compelido a comparecer desnecessariamente na sede do licitante, antes da 

data marcada para a concorrência. 

 

b) 

“6.1.2. As participantes, em se tratando de Sociedades Comerciais, deverão 

apresentar devidamente registradas no Órgão de Registro do Comércio local 

de sua sede os respectivos Contratos Sociais e todas as suas alterações 

subsequentes ou o respectivo instrumento de Consolidação Contratual em 

vigor, com as posteriores alterações, se houver, acompanhados de cópia dos 

documentos pessoais (CPF e RG) de todos os sócios. 

 

6.1.3. As participantes, em se tratando de Sociedade Civis, deverão apresentar 

os seus respectivos Atos Constitutivos e todas as alterações subsequentes em 

vigor, devidamente inscritos no Cartório de Registro Civil, acompanhados de 

prova da diretoria em exercício e também acompanhados de cópia dos 

documentos pessoais (CPF e RG) dos mesmos. 

 

6.1.4 As participantes, em se tratando de Sociedades por Ações, deverão 

apresentar as publicações nos Diários Oficiais dos seus respectivos Estatutos 

Sociais em vigor, acompanhados dos documentos de eleição de seus 

administradores, assim como cópia dos documentos pessoais (CPF e RG) dos 

mesmos.” [Original sem grifos] 

 

As condições estabelecidas nos itens 6.1.2, 6.1.3 e 6.1.4 do Edital da Concorrência Pública nº 

001/2014 não encontram respaldo no art. 28, incisos I, II, III e IV, da Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, haja vista que a lei não exige cópia dos documentos pessoais (CPF e RG) de 

todos os sócios, diretores ou administradores, conforme o caso. A Lei nº 8.666 tampouco exige 

a apresentação dos atos constitutivos, estatutos ou contratos sociais iniciais e de todas as 

alterações posteriores, bastando a apresentação do instrumento em vigor, devidamente 

registrado. 

 

c) 

6.1.6 Certidão simplificada da Junta Comercial do Estado (sede da licitante) 

emitida dentro dos 60 (sessenta) dias que antecedem ao certame.  

 

A exigência desta certidão não encontra fundamento no art. 28 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993, que enumera, de forma restrita, os documentos relativos à habilitação jurídica dos 

licitantes. 



 

 

 

d) 

6.1.9. Prova de regularidade expedida pela Secretaria da Fazenda do Município 

do domicílio ou sede da licitante. As licitantes não estabelecidas no Município 

sede do Consórcio deverão obter junto à Secretaria da Fazenda do Município 

de Piancó a declaração de não contribuinte (não registrado) e/ou certidão 

negativa de tributos municipais com este município. 

 

Em relação ao item 6.1.9, não há previsão no art. 29, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993, para a exigência de “declaração de não contribuinte” ou declaração de “não 

registrado” na secretaria de fazenda do município de realização da licitação, configurando-

se em mais uma exigência descabida. Novamente, o licitante interessado foi compelido a 

comparecer desnecessariamente à sede do Consórcio, antes da data marcada para o certame. 

Tal situação restringiu irregularmente a participação de licitantes interessados. 

 

e) 

6.1.12.1 Demonstração de capacidade técnico-profissional, mediante 

comprovação da licitante de possuir em seus quadros engenheiro civil detentor 

de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), para os seguintes serviços, 

considerados como parcelas de maior relevância: 
 

Parcelas de maior relevância para comprovação da capacitação Técnico-Profissional: 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

Escavação 

INFRA E SUPERESTRUTURA 

Fundação em pedra-de-mão com argamassa 

Cinta em concreto armado 

Chapisco 

Pintura à base de cal hidratada 

ALVENARIA/ELEM. VAZADO 

Elemento vazado 

COBERTURA 

Madeiramento p/ telha cerâmica 

Cumeeira 

INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

Tomada de embutir 2p + T 

Interruptor com uma tecla de embutir 

ATERRO 

Aterro com material aproveitado 

Aterro com material de empréstimo 

ESQUADRIAS 

Porta de madeira maciça 

Janela de ferro 

REVESTIMENTO 

Chapisco 

PAVIMENTAÇÃO 

Cimentado liso 

LOUÇA E PEÇAS SANITÁRIAS 

Bacia sanitária 

Caixa de descarga 

Lavatório de louça 

Chuveiro plástico 

PINTURAS 

À base de esmalte sintético 



 

 

Caixa de inspeção 

Caixa de Gordura 
 

 

A respeito da extensa lista de serviços que foram considerados “relevantes” pelo Presidente 

da Comissão de Licitação, para fins de comprovação de capacidade técnico-profissional, a 

referida exigência é indevida, seja pela falta de caracterização da relevância técnica dos 

serviços citados, tais como o chapisco e a escavação das fundações das casas, que são de 

simples execução, seja pelo valor não significativo desses itens em relação ao valor total das 

obras, a exemplo do chuveiro plástico (R$ 7,68/unidade), que corresponde a cerca de 0,1% do 

valor total orçado para cada MHCDC a ser reconstruída.  

 

Portanto, foram inobservadas as regras estabelecidas no art. 30, § 1º, Inciso I, da Lei nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993, caracterizando-se a referida cláusula como indevida. 

 

f) 

6.1.13 Exigência de realização de visita prévia a todos os locais beneficiados 

com as obras, apenas pelo engenheiro civil responsável técnico da empresa, 

detentor dos atestados de capacitação técnica utilizados na licitação. 

 

Ao obrigar que a visita técnica fosse realizada apenas pelo engenheiro responsável técnico da 

empresa, o Presidente da Comissão de Licitação restringiu irregularmente a competitividade 

do certame, pois tal dispositivo do edital não encontra amparo na Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993, bem como contraria decisões do Tribunal de Contas da União (TCU), a exemplo das 

seguintes: 

 
“Estabeleça que eventuais vistorias possam ser realizadas por qualquer preposto da licitante, a fim de 

ampliar a competitividade do certame.” 

Acórdão 1731/2008 Plenário 

 

“Assim, evidencia-se que inexiste fundamento legal para se exigir, com vistas à habilitação da licitante, 

que tal visita seja realizada por um engenheiro responsável técnico da empresa participante, detentor do 

atestado técnico a que me reportei acima, como previsto no item 6.5.2 do edital.” 

Acórdão 800/2008 Plenário (Voto do Ministro Relator) 

 

g) 

“6.1.13.1 A visita ou vistoria ao local da obra, deverá ser previamente 

agendada junto ao Consórcio, até 24 horas, antes da data da referida visita (ao 

menos seis dias antes do certame), para que o órgão acima citado possa 

disponibilizar profissional da área técnica, e tão somente ele(s), para fazer o 

acompanhamento da visita em todos os locais de instalação da obra e prestar 

os esclarecimentos técnicos necessários.” [original sem grifos] 

 

A referida exigência não encontra fundamento no art. 30, inciso III, da Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, considerando que o referido dispositivo legal não estabelece prazo de 

antecedência para que o licitante interessado comprove que tomou conhecimento das 

condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. Ademais, em que 

pese a quase totalidade dos serviços de construção das MHCDC’s serem classificados como 

de baixa complexidade técnica, comparados a outras obras de engenharia de maior porte, o 

gestor não demonstrou a imprescindibilidade da visita técnica para esse tipo de obra.  

 



 

 

Em relação a esse aspecto, o TCU manifestou, dentre outros, os seguintes entendimentos: 

 
Sumário – Plenário. 

1. 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. 

Informativo de Licitações e Contratos do TCU (Nº 230 – Sessões: 10 e 11 de fevereiro de 2015) 

 
“Na hipótese de não haver complexidade do objeto, configura restrição indevida à competitividade a 

exigência de visita técnica ao local de execução da obra, sendo suficiente a declaração, por parte da 

empresa licitante, de que conhece as condições locais para a execução do objeto.” 

Acórdão nº 1215/2014 – Primeira Câmara – TCU (Enunciado) 

 

h) 

6.1.16.1 Certidão negativa de protesto emitida pelo distribuidor da sede da 

licitante. 

 

O art. 31, inciso II, da Lei nº 8.666/1993 permite a exigência de certidão negativa de falência 

ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução 

patrimonial. Todavia, não há previsão legal que obrigue a licitante a apresentar certidão 

negativa de protesto, configurando-se em uma restrição ilegal ao caráter competitivo da 

licitação. 

 

i) 

6.1.17.1 As garantias de proposta deverão ser feitas até o quinto dia útil que 

anteceder a data da licitação, na Secretaria Executiva do Consórcio. 

 

Nesse dispositivo 6.1.17.1, o Presidente da Comissão de Licitação novamente antecedeu a 

obrigatoriedade de apresentação de documentos pelos licitantes. Tal dispositivo contraria os 

princípios da moralidade e da probidade administrativa, uma vez que permite tanto ao gestor 

público ter prévio conhecimento das licitantes, quanto às próprias empresas terem ciência do 

universo de concorrentes, criando condições propícias para o conluio. 

 

O Tribunal de Contas da União já se pronunciou contrariamente ao estabelecimento de prazos 

de antecedência para a apresentação de garantia, conforme se observa a seguir: 

 
“9.2.  determinar ao Dnit, com fundamento no art. 250, II, do Regimento Interno/TCU, que se abstenha 

de fixar em seus editais de licitação data limite para o recolhimento da garantia prevista no art. 31, III, 

da Lei n. 8.666/1993, sendo esse limite delimitado pelo próprio prazo para a entrega das propostas, 

respeitando-se os horários de funcionamento do órgão recebedor da garantia;” 

Acórdão 557/2010 – Plenário. 

 

j) 

4.1 O caderno do edital completo deverá ser adquirido na Sala de Reunião da 

Comissão Permanente de Licitação, no Consórcio Intermunicipal de Saúde da 

Região do Vale do Piancó, no horário de 08 às 12 horas (horário de Brasília), 

mediante o pagamento através de uma guia de recolhimento no valor de 

R$ 250,00 (duzentos e cinquenta) reais à Tesouraria do Consórcio. 



 

 

 

O referido item do Edital contraria o art. 32, §5º, da Lei nº 8.666/1993, o qual estabelece que 

não poderá ser exigido, na habilitação, o prévio recolhimento de taxas ou emolumentos, salvo 

os referentes a fornecimento do edital, quando solicitado, com os seus elementos constitutivos, 

limitados ao valor do custo efetivo de reprodução gráfica da documentação fornecida. 

Considerando-se que o Edital da Concorrência Pública nº 001/2014, com seus anexos, 

continham apenas 211 folhas (fls. 221 a 432), avalia-se que o curso de produção do edital e 

de anexos não ultrapasse os R$ 110,00 (estimando-se o custo da cópia de cada folha a 

R$ 0,50).  

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício n.º 40/2018, de 20 de fevereiro de 2018, o Consórcio Intermunicipal de 

Saúde da Região do Vale do Piancó apresentou a seguinte manifestação: 

 

“Inobstante essa gestão não ter elaborado o edital da referida licitação, observa-se 

que tais irregularidades apontadas deveriam ter sido impugnadas pelos licitantes 

interessados em concorrer do procedimento licitatório referente ao Convênio EP n. 

528/2008. Com a devida vênia, a isonomia entre os licitantes é justamente para 

respeitar qualquer medida administrativa e/ou judicial, em havendo desrespeito à lei 

de licitações no preâmbulo da licitação. 

 

A revisão do edital com a consequente rescisão contratual da empresa vencedora do 

certame poderia tornar sem efeito a erradicação das casas de taipa buscada pelo 

convênio. Por tais razões, acreditamos que as irregularidades no edital de licitação 

deveriam ter sido atacadas no momento oportuno para impugnar o edital, sem querer, 

obviamente, camuflar a conduta da gestão a frente do Consórcio à época do 

procedimento licitatório. 

 

Para a nova gestão do Consórcio, rever o procedimento de licitação nos dias 

hodiernos seria gerar um dano incalculável, haja vista que necessitaria de novas 

diretrizes, orçamentos, quiçá convênio.”[Original sem grifos] 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

O gestor não contestou as irregularidades apontadas, mas sim, o fato de os licitantes não terem 

impugnado o edital, bem como informou que o tempo decorrido impediria a revisão do 

procedimento, pois, no entendimento do consórcio, poderia gerar dano incalculável ao 

objetivo do convênio.  

 

No entanto, essas colocações estão equivocadas, uma vez que os licitantes podem e devem 

contribuir para a retificação de erros no edital, mas a obrigação precípua de corrigi-lo é da 

unidade responsável pela licitação (consórcio), a qual não adotou providências para as falhas 

apontadas.  

 

Além disso, a dimensão das irregularidades apontadas nesta constatação não deve ser 

mensurada em função das consequências que podem surgir, em caso de uma eventual rescisão 

contratual após o início das obras, pois o objetivo desta constatação é apontar os erros 



 

 

cometidos no procedimento licitatório, a fim de responsabilizar os agentes envolvidos, com 

ou sem a continuidade do contrato. 
/AnaliseControleInterno## 

 

2.1.4. Informações sobre o contrato de obras. 
 

Fato 
 

As obras de reconstrução e de restauração das casas foram contratadas para serem executadas 

pela empresa SENCO Serviços de Engenharia e Const. Ltda. (CNPJ 70.104.302/0001-95), 

conforme consta no Contrato nº 012/2014, firmado em 29 de outubro de 2014, entre o 

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Piancó (CISVAP) e a empresa 

SENCO, no valor de R$ 22.714.108,98. O período de vigência inicial do Contrato nº 

012/2014 foi de 720 dias, contados a partir da emissão da ordem de serviço, o que ocorreu em 

08 de novembro de 2014. 

 

Considerando que o CISVAP não disponibilizou, para análise da CGU-Regional/PB, termos 

de aditamento de prorrogação do Contrato nº 012/2014, verifica-se que o prazo de vigência 

do referido contrato encontra-se expirado desde o dia 28 de outubro de 2016. 

  
##/Fato## 

2.1.5. Informações referentes aos pagamentos realizados. 
 

Fato 
 

Analisando os extratos bancários da conta específica do Convênio nº 0528/08 (Siafi 

nº 650689), verificou-se que, desde a data de abertura da conta até o dia 30 de novembro de 

2017, a Funasa havia liberado apenas a primeira parcela dos recursos, no valor de 

R$ 7.772.204,39, realizada no dia 20 de agosto de 2013. A conciliação bancária, a seguir, 

apresenta um resumo da movimentação financeira na conta corrente específica do convênio: 

 
Tabela - Conciliação bancária da conta corrente nº 24.313-2 (Agência 0634-3) 

Discriminação  Valor (R$)  

CRÉDITOS 

Repasse de recursos pela Funasa  7.772.204,39  

Rendimentos BB Supremo  1.820.798,82 

Rendimentos CDB DI  15.408,00  

Rendimento de aplicações na conta poupança c/c 24.313 22.406,74  

Transferência Consórcio c/c 5.088 4.993,01 

Transferência PM AGUIAR c/c 5.755-0  3.273,81  

Transferência PM AGUIAR c/c 9.993-7  2.074,02  

Transferência PM Piancó c/c 12.374  33,45  

TOTAL DE CRÉDITOS  9.641.192,24 

    

DÉBITOS 

Transferências para a empresa SENCO Engenharia - 4.623.762,75  

Transferências para a empresa CONOBRE Engenharia - 27.850,00  

Recolhimento de INSS da empresa SENCO - 225.677,98  

Demais tributos da empresa SENCO - 304.452,19  

Demais tributos da empresa CONOBRE Engenharia - 300,00  

Transferências para a PM Piancó (Recolhimento de ISSQN) - 44.691,23  

Pagamento taxa do CREA/PB - 270,33  

Tarifa de emissão de extratos - 142,65  

TOTAL DE DÉBITOS - 5.227.147,13  

    



 

 

SALDO DISPONÍVEL EM 30/11/2017  4.414.045,11 

Fonte: Extratos bancários da conta corrente nº 24.313-2, mantida na agência nº 634-3 do Banco do Brasil. 

Extratos analíticos contábeis, encaminhados à CGU-Regional/PB pelo CISVAP. 

 

Em todo o período de movimentação de recursos na conta corrente, foram realizados 

pagamentos à empresa SENCO Serviços de Engenharia e Construção Ltda. 

(CNPJ 70.104.302/0001-95) que totalizaram R$ 5.274.063,60 (valor bruto), os quais, após as 

deduções, somaram R$ 4.623.762,75. 

 

Em resumo, do montante repassado pela Funasa em 2013 (R$ 7.772.204,39), restam 

R$ 2.555.431,55 disponíveis na conta específica do convênio (33%) e, ainda, mais 

R$ 1.858.613,56 que se referem a rendimentos de aplicações, totalizando R$ 4.414.045,11. 

  
##/Fato## 

2.1.6. Contrapartida não efetuada proporcionalmente ao valor liberado pelo 

Concedente. 
 

Fato 
 

Ao analisar os extratos da conta corrente específica do Convênio nº 0528/08, foram 

identificados créditos de recursos que, em tese, referem-se à contrapartida do Convenente, 

totalizando R$ 10.374,29.  

 

Todavia, constatou-se que o Convenente não obedeceu ao cronograma inicial de desembolso, 

consoante previsto no plano de trabalho elaborado pelo CISVAP (fls. 03/04 do processo 

Funasa nº 25100.046359/2008/91), tendo em vista que a primeira parcela da contrapartida, no 

valor de R$ 160.260,01, deveria ser creditada juntamente com a primeira liberação realizada 

pela Funasa, no valor de R$ 7.772.204,39. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Não houve manifestação da unidade examinada para esse item. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos fatos, a 

análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada acima, no campo ‘fato’.  #/AnaliseControleInterno## 

 

2.1.7. Realização de pagamentos para serviços não previstos no plano de trabalho do 

Convênio. 
 

Fato 
 

Consoante dados do Sistema de Acompanhamento da Gestão do Recursos da Sociedade 

(Sagres), do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE/PB), verificou-se que o CISVAP 

contratou, por meio da Tomada de Preços nº 01/2016, a empresa CONOBRE Engenharia 

Construção e Comércio Ltda. (CNPJ 04.934.819/0001-87), para a prestação de serviços 

técnicos especializados de engenharia civil, objetivando a realização de vistoria nas obras de 

melhorias habitacionais, objeto do Convênio nº 0528/08, pelo valor global de R$ 50.000,00, 

cuja licitação não fez parte da amostra analisada pela CGU-Regional/PB. 



 

 

 

Ao verificar os extratos bancários da conta específica do Convênio nº 0528/08 e os 

documentos apresentados pelo CISVAP, constatou-se a realização de pagamentos à empresa 

CONOBRE, até o dia 30 de novembro de 2017, no montante de R$ 30.000,00 (valor bruto), 

indicando que resta, portanto, um saldo de R$ 20.000,00 a ser pago à referida empresa. 

 

Durante o período de inspeção física às obras de reconstrução de casas, no município de 

Piancó/PB, a equipe de fiscalização da CGU-Regional/PB foi acompanhada pelo engenheiro 

da empresa CONOBRE (H.N.X. - Crea 160216979-9), o que evidencia que os serviços de 

acompanhamento técnico estavam sendo realizados. 

 

Destaque-se que não fez parte do escopo da CGU-Regional/PB avaliar as dificuldades 

operacionais do CISVAP que justificaram a necessidade da referida contratação. Todavia, 

cabe registrar que é indispensável que os responsáveis técnicos pelo acompanhamento das 

obras deste convênio, orçadas em mais de 25 milhões de reais, possuam qualificação técnica 

adequada.  

 

Porém, é preciso mencionar que não há previsão, no plano de trabalho deste convênio, de 

destinação de recursos para a realização de despesas com a contratação de equipe técnica para 

o acompanhamento das obras e, por isso, toda a despesa realizada até o momento, para essa 

finalidade, foi indevida. 

 

Ressalte-se que o Convênio nº 0528/08 não veda o pagamento por serviços de 

acompanhamento técnico com recursos próprios do CISVAP ou com recursos dos municípios 

consorciados. Vale citar que os recursos provenientes da arrecadação dos tributos retidos dos 

pagamentos efetuados à empresa SENCO (ISSQN e IRRF) seriam suficientes para essa 

finalidade, mas esta alternativa dependeria da celebração de um contrato de rateio no âmbito 

do consórcio. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício n.º 40/2018, de 20 de fevereiro de 2018, o Consórcio Intermunicipal de 

Saúde da Região do Vale do Piancó apresentou a seguinte manifestação: 

 

“No que tange ao pagamento a empresa CONOBRE Engenharia, Construção e 

Comércio LTDA, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). O CISVASP está 

estudando as medidas cabíveis para apurar a responsabilidade dos envolvidos. Vale 

salientar que a nova administração do CISVASP realizou um contrato de rateio entre 

os municípios participantes para custear as despesas do referido consórcio.” 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A manifestação do gestor confirma que houve pagamento indevido, ou seja, que não há 

previsão de pagamento para a realização de serviços de acompanhamento das obras no plano 

de trabalho do Convênio nº 0528/08. Em sua resposta, o CISVAP indica que irá apurar a 

responsabilidade dos envolvidos.  

 



 

 

Todavia, é importante enfatizar que a apuração de responsabilidade não elimina a necessidade 

de se proceder à devolução dos valores desembolsados irregularmente da conta específica do 

Convênio nº 0528/08. Nesse caso, cabe à Funasa verificar se houve a efetiva devolução dos 

valores mencionados quando for realizar a análise da prestação de contas deste convênio. 
##/AnaliseControleInterno## 

 

 

2.1.8. Ausência de recolhimento de tributos retidos dos pagamentos efetuados à 

empresa contratada. Recolhimento do Imposto de Renda para a Secretaria da Receita 

Federal do Brasil. 
 

Fato 
 

Ainda em análise aos extratos bancários, verificou-se que o CISVAP não recolheu, até o dia 

30 de novembro de 2017, os tributos retidos do último pagamento efetuado para a empresa 

SENCO, realizado no dia 07 de novembro de 2016, nos valores apresentados a seguir: 

 
Tabela – Tributos retidos em 07/11/2016 e ainda não recolhidos  

Tributo Valor retido (R$) 

Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)        1.740,13  

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)        6.380,49  

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)        2.900,22  

Programa de Integração Social (PIS)           942,57  

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)        4.350,33  

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)        1.566,12  

Total de tributos retidos e não recolhidos 17.879,86 

Fonte: Extratos bancários. 

 

Ademais, cabe destacar que, durante todo o período analisado, foram retidos R$ 104.557,83 

da empresa SENCO referente ao ISSQN. No entanto, apenas R$ 43.691,23 foram recolhidos 

aos cofres municipais, restando, assim, a soma de R$ 60.866,60 em recursos retidos 

disponíveis para recolhimento aos respectivos municípios nos quais as obras foram 

executadas. Cabe salientar que todo o recolhimento do ISSQN até então realizado pelo 

CISVAP foi destinado ao município de Piancó. 

 

É importante registrar o fato de que o CISVAP recolheu, para a Secretaria da Receita Federal 

do Brasil (SRF), os valores relativos ao Imposto de Renda retido dos pagamentos realizados 

às empresas SENCO e CONOBRE Engenharia Construção e Comércio Ltda. 

(CNPJ 04.934.819/0001-87), no montante de R$ 61.848,50, em que pese o referido imposto 

pertencer aos municípios, conforme previsão no art. 158, inciso I, da Constituição Federal. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício n.º 40/2018, de 20 de fevereiro de 2018, o Consórcio Intermunicipal de 

Saúde da Região do Vale do Piancó apresentou a seguinte manifestação: 

 

“No que concerne ao ISS, saliente-se que parte dos valores estão depositados em 

conta vinculada ao CISVASP para custeio de despesas administrativas e, ao final, 

serem repassados aos municípios participantes, conforme documentos em anexo. Já 

no que tange ao IRRF, a contabilidade do CIVASP vinha repassando para a Receita 



 

 

Federal e não para os municípios e, por assim ser, a gestão do consórcio irá estudar 

as medidas cabíveis para reaver os valores descontados.” 

   

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A manifestação do CISVAP trata do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), 

que deverá ser recolhido para os municípios consorciados, e do Imposto de Renda Retido na 

Fonte (IRRF), que foi recolhido para à Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

 

Porém, não houve justificativas para a falta de recolhimento das retenções realizadas sobre a 

fatura da empresa SENCO, relativas à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), 

ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e à Contribuição para o Financiamento da 

Seguridade Social (Cofins). Destaque-se que o pagamento da referida fatura da empresa 

SENCO, com as mencionadas retenções, foi realizado no dia 07 de novembro de 2016, ou 

seja, há cerca de 01 ano.   

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

2.1.9. Utilização de materiais divergentes dos especificados na planilha de custos. 

Execução de serviços em desacordo com os projetos. 
 

Fato 
 

Por meio de inspeção in loco nas MHCDC’s, no período de campo desta fiscalização, a CGU-

Regional/PB coletou dados e informações que evidenciaram a utilização de materiais 

divergentes dos especificados nas planilhas de custos do Contrato Administrativo nº 

012/2014, firmado entre o CISVAP e a empresa SENCO Serviços de Engenharia e Const. 

Ltda. (CNPJ 70.104.302/0001-95). 

 

Os materiais aplicados em desconformidade com as especificações não foram contabilizados, 

pela CGU-Regional/PB, no levantamento dos serviços executados nas MHCDC’s, conforme 

relação a seguir: 

 
Item Especificação na planilha de custos Material utilizado nas MHCDC’s 

6.1.4 Eletroduto ferro esmaltado Ø 3/4" Eletroduto em PVC rígido Ø 3/4" 

6.1.6 

Caixa de proteção para medidor 

monofásico, em chapa galvanizada, com 

disjuntor termomagnético de 30 A 

Caixa de proteção para medidor monofásico, em 

PVC, com disjuntor termomagnético de 30 A 

6.2.4 
Tubo de concreto simples Ø 200 mm x 

0,50 m 
Cone de aterramento em PVC 

8.4.4 

8.5.6 
Registro Gaveta Bruto Latão 3/4" Registro de esfera em PVC soldável 

8.6.9 Registro Gaveta bruto Latão 1/2" Registro de esfera em PVC soldável 

10.1 

Porta de madeira maciça regional, tipo 

mexicana, incl. forra e ferragens (0,80 m x 

2,10 m) espessura de 3 cm 

Porta de madeira com espessura de 2 cm 

 

As imagens seguintes evidenciam a aplicação de materiais em desconformidade com as 

especificações nas obras do Convênio nº 0528/08: 

 



 

 

  

Foto: Item 6.1.4 – Utilizado eletroduto em PVC 

(foi orçado em ferro esmaltado). MHCDC Tipo 01 

– Beneficiário 32 – Piancó/PB, 03 de agosto de 

2017. 

Foto: Item 6.1.4 – Utilizado eletroduto em PVC 

(foi orçado em ferro esmaltado). MHCDC Tipo 01 

– Beneficiário 39 – Piancó/PB, 03 de agosto de 

2017. 

 

  
Foto: Item 6.2.4 – Utilizado cone em PVC para o 

aterramento (foi orçado em tubo de concreto). 

MHCDC Tipo 02 – Beneficiário 127 – Piancó/PB, 

01 de agosto de 2017. 

Foto: Item 6.1.6 – Caixa de medição em PVC (foi 

orçada em chapa galvanizada). MHCDC Tipo 02 

– Beneficiário 156 – Piancó/PB, 24 de julho de 

2017. 

 

  

Foto: Item 8.4.4 e 8.5.6 – Utilizado registro de 

esfera em PVC (foi orçado como registro de 

gaveta bruto em latão). MHCDC Tipo 03 – 

Beneficiário 131 – Piancó/PB, 01 de agosto de 

2017. 

Foto: Item 8.6.9 – Utilizado registro de esfera em 

PVC (foi orçado como registro de gaveta bruto em 

latão). MHCDC Tipo 02 – Beneficiário 96 – 

Piancó/PB, 01 de agosto de 2017. 

 



 

 

  
Foto: Item 10.1 – A porta utilizada possui 2cm de 

espessura (foi orçada com 3cm de espessura). 

MHCDC Tipo 02 – Beneficiário 167 – Piancó/PB, 

02 de agosto de 2017. 

Foto: Item 10.1 – A porta utilizada possui 2cm de 

espessura (foi orçada com 3cm de espessura). 

MHCDC Tipo 02 – Beneficiário 94 – Piancó/PB, 

02 de agosto de 2017. 

 

Cabe mencionar que, considerando a utilização de registros em PVC (soldáveis) em todas as 

MHCDC’s, tornou-se desnecessário (inaplicável) o uso de adaptadores de PVC soldável curto 

com bolsa e rosca (itens 8.1.3, 8.4.3, 8.5.3, 8.5.12 e 8.6.8), os quais também não foram 

contabilizados pela CGU-Regional/PB no levantamento dos serviços executados. 

 

Além da utilização de materiais em desconformidade com as especificações, cabe citar que 

foi constatada a execução de serviços em desacordo com o projeto e as especificações, em 

especial, os seguintes serviços: 

 

17.0 – Caixa de Gordura/inspeção: 

 

  
Foto: Item 17.0 – Caixa de gordura/inspeção fora 

do padrão e quebrada. MHCDC Tipo 02 – 

Beneficiário 115 – Piancó/PB, 01 de agosto de 

2017. 

Foto: Item 17.0 – Caixa de gordura/inspeção fora 

do padrão. MHCDC Tipo 02 – Beneficiário 99 – 

Piancó/PB, 02 de agosto de 2017. 

 

As caixas de gordura/inspeção (item 17.0 da planilha de custos) de diversas MHCDC’s foram 

construídas com as dimensões inferiores às definidas no projeto, notadamente com a 

profundidade inferior aos 60 cm, definida na folha 22/24 do projeto e, em diversos casos, com 

a largura inferior a 30 cm (lados internos). 

 

14.2.1 a 14.2.3 – Barra lisa (pintura à base de esmalte sintético). 

 



 

 

  
Foto: Item 14.1 – Barra lisa no banheiro 

(h=1,50m) executada por meio de “pintura” com 

nata de cimento. MHCDC Tipo 02 – Beneficiário 

149 – Piancó/PB, 01 de agosto de 2017. 

Foto: Item 14.1 – Barra lisa no banheiro 

(h=1,50m) executada com acabamento cimentado 

liso, porém, com descolamento do reboco. 

MHCDC Tipo 04 – Beneficiário 97 – Piancó/PB, 

02 de agosto de 2017. 

 

Em diversas MHCDC’s, as barras lisas no banheiro (h=1,50m), sobre a pia da cozinha e sobre 

o tanque de lavar foram executadas por meio da aplicação de uma “pintura” com cimento. Em 

outros imóveis, verificou-se a aplicação de uma barra lisa por meio de acabamento com 

cimentado liso. No entanto, em algumas dessas unidades, o cimentado liso estava em processo 

de descolamento do reboco, indicando que houve vícios na fase de execução. 

 

Item 9.0 - Aterro 

 

Em relação ao aterro do caixão, os quantitativos levantados no orçamento não computaram os 

volumes de aproveitamento das escavações do tanque séptico e do sumidouro. Desse modo, 

nos levantamentos realizados pela CGU-Regional/PB, aos serviços de aterro com material 

aproveitado (item 9.1), foi acrescido o quantitativo de 7,81m³ e, consequentemente, ao serviço 

de aterro com material de empréstimo (item 9.2), foi reduzido o mesmo quantitativo de 

7,81m³.  

 

Considerando que todas as MHCDC’s foram entregues aos beneficiários sem o reservatório 

semienterrado, o volume da escavação destes reservatórios não foi deduzido do quantitativo 

necessário de empréstimo de material para complementar o aterro do caixão. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício n.º 40/2018, de 20 de fevereiro de 2018, o Consórcio Intermunicipal de 

Saúde da Região do Vale do Piancó apresentou a seguinte manifestação: 

 

“O CISVASP irá elaborar um aditivo contratual Perde X Ganha financeiro para 

conformação dos quantitativos reais, tanto para os superdimensionados, como 

também para subdimensionados, e a adequação dos materiais divergentes da planilha 

aplicados na obra, onde serão revisados e aprovados pela Funasa.” 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

  



 

 

Análise do Controle Interno 
 

O CISVAP convergiu sua manifestação no sentido que os fatos apontados realmente 

aconteceram e, nesse sentido, compreendeu que há necessidade de correção dos erros 

cometidos. Para tanto, demonstrou que há uma expectativa de adequação do contrato 

(celebração de Termo de Aditamento – Planilha Perde x Ganha). 

 

É importante enfatizar que não cabe ao gestor ajustar o contrato firmado aos erros cometidos 

pela empresa na fase de execução das obras, mas exigir que a empresa contratada cumpra o 

contrato firmado, para que os bens entregues à população apresentem o padrão de qualidade 

conforme as especificações constantes nos projetos e no memorial descritivo. Desse modo, é 

dever da empresa contratada arcar com as faltas cometidas, seja substituindo os materiais em 

desacordo com as especificações corretas (portas, registros, etc.) ou refazendo os serviços mal 

executados (caixas de inspeção, pinturas da barra lisa, etc.). Contudo, caso a empresa não 

cumpra sua obrigação e não proceda às substituições/correções, deve restituir o valor 

correspondente à totalidade dos materiais e serviços executados em desconformidade com as 

especificações, consoante obrigações assumidas no Contrato Administrativo nº 01/2014, em 

especial as transcritas a seguir: 

 
“CLÁUSULA QUINTA - Das Obrigações da CONTRATADA e CONTRATANTE: 

5.1 Compete à CONTRATADA, através da fiscalização: 

(...) 

5.1.6. A CONTRATADA ficará responsável, a qualquer tempo, pela quantidade e qualidade dos 

serviços a serem prestados. 

5.1.7. Refazer, às suas expensas, os serviços executados em desacordo com o estabelecido neste 

contrato e os que apresentem defeito de material ou vício de execução. 

(...) 

5.1.15. Todos os defeitos, erros, danos, falhas e quaisquer outras irregularidades ocorridas durante a 

execução das obras e provenientes de dissídio, negligência, má execução dos serviços ou emprego de 

mão-de-obra de qualidade inferior, serão refeitos pela CONTRATADA, exclusivamente à custa, dentro 

do prazo estabelecido pela CONTRATANTE. 

5.1.17.4. Cumprir integralmente o disposto no projeto básico. 

[Original sem grifos] 

 

Note-se que, no interregno da FISCALIZAÇÃO, o gestor deveria ter recusado os materiais e 

serviços em desacordo com as especificações, haja vista a previsão contida na Sub-Cláusula 

4.2.2 do Contrato Administrativo nº 01/2014, transcrita adiante: 

 
CLÁUSULA QUARTA - Da FISCALIZAÇÃO 

(...) 

4.2. - A fiscalização poderá proceder qualquer determinação que seja necessária à perfeita execução 

dos serviços, inclusive terá poderes para supervisionar a execução dos serviços e especialmente para: 

(...) 

4.2.2. - Recusar qualquer trabalho ou material que esteja em desacordo com os padrões exigidos pelas 

especificações, desenhos e demais documentos que fazem parte do presente CONTRATO; 

[Original sem grifos] 

 

Diante do exposto, em relação aos materiais empregados e aos serviços executados em 

desconformidade com as especificações, caso o CISVAP não exija da empresa SENCO o 

cumprimento das obrigações contratuais assumidas e, de modo inverso, proceda ao ajuste do 

contrato às falhas cometidas, compreende-se que restará caracterizado o beneficiamento 

indevido da referida empresa, no que concerne à aceitação das MHCDC’s com padrões de 

qualidade inferiores aos previstos no contrato de obras.  

 



 

 

Cabe relembrar que, no processo licitatório para a execução das obras deste convênio, foram 

identificadas falhas relacionadas à inclusão de cláusulas que restringiram irregularmente a 

participação de empresas. Sendo assim, a aceitação das obras em desacordo com as 

especificações (materiais e/ou serviços), ainda que mediante a celebração a posteriori de 

termo de aditamento pelo CISVAP, tende a reforçar que a empresa SENCO foi favorecida 

neste certame.   ##/AnaliseControleInterno## 

 

2.1.10. Pagamento a maior por serviços não executados ou realizados em 

desconformidade ao projeto. 
 

Fato 
 

As obras de reconstrução e de restauração das casas foram contratadas para serem executadas 

pela empresa SENCO Serviços de Engenharia e Const. Ltda. (CNPJ 70.104.302/0001-95), 

sob a responsabilidade da Engenheira Civil registrada no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia (CREA) sob nº 160007990-3, conforme Anotação de Responsabilidade Técnica 

(ART) nº 10000000000088444, registrada em 10 de novembro de 2014.  

 

A fiscalização dessas obras, pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do 

Piancó (CISVAP), ficou sob a responsabilidade do Engenheiro Civil registrado no CREA 

sob o nº 160396438-0, conforme ART nº PB20150021695, paga em 20 de maio de 2015, e 

pelo Engenheiro Civil registrado no CREA sob o nº 160216979-9, conforme ART nº 

PB20160099700, paga em 21 de outubro de 2016. 

 

Previamente, a CGU-Regional/PB solicitou que o CISVAP realizasse o levantamento dos 

serviços executados, tendo sido encaminhadas as seguintes informações:  

 
Tabela – Execução física do Convênio nº 0528/08 

Município 
Valores contratuais 

Contratado (R$) Atestado (R$) % Atestado 

Aguiar 1.454.846,86 418.550,93 29% 

Coremas 3.306.349,74 353.140,14 11% 

Igaracy 1.504.500,57 517.828,21 34% 

Itaporanga 3.535.600,12 889.025,05 25% 

Pedra Branca 1.178.195,61 508.128,38 43% 

Piancó 5.093.366,32 3.512.828,10 63% 

Conceição 2.938.709,75 0,00 0% 

Emas 963.035,01 0,00 0% 

Ibiara 681.129,17 0,00 0% 

Nova Olinda 1.498.535,25 0,00 0% 

Santana dos Garrotes 559.840,58 0,00 0% 

Total Geral (R$) 22.714.108,98 5.902.500,81 26% 

Fonte: Informações disponibilizadas pelo CISVAP, em arquivo no formato pdf. (Boletim de Medição nº 

12, emitido em 07 de fevereiro de 2017 pelo Engenheiro da empresa CONOBRE, Responsável Técnico 

pela fiscalização das obras). 

 

Cabe salientar que o Boletim de Medição nº 12 (BM 12) ainda não havia sido pago à empresa 

SENCO Serviços de Engenharia e Const. Ltda. (CNPJ 70.104.302/0001-95) até a data da 

inspeção física às obras. Os últimos pagamentos identificados nos extratos bancários referem-

se ao Boletim de Medição nº 11 (BM 11), totalizando o valor acumulado de R$ 5.274.063,60, 

conforme evidenciado na tabela a seguir: 

 
  



 

 

Tabela – Pagamentos realizados a empresa SENCO por município 

Município Valor bruto das notas fiscais (R$) Valor líquido pago (R$) 

Aguiar 329.468,68 288.845,19 

Coremas 272.528,00 238.925,30 

Igaracy 415.138,12 363.951,59 

Itaporanga 754.396,86 661.379,72 

Pedra Branca 372.012,09 326.143,00 

Piancó 3.130.519,85 2.744.517,95 

Total Geral 5.274.063,60 4.623.762,75 

Fontes: Documentos de liquidação das despesas, constantes no processo de acompanhamento do convênio 

na Funasa. Extratos da conta corrente de movimentação dos recursos. 

 

As inspeções in loco foram realizadas por amostragem pela CGU-Regional/PB, no período 

de 24 de julho a 04 de agosto de 2017, tendo sido selecionado o município de Piancó/PB, por 

concentrar 59,5% da execução física atestada no Boletim de Medição nº 12, ou seja, R$ 

3.512.828,10 de um montante de R$ 5.902.500,81.  

 

É importante ressaltar que, em relação ao município de Piancó/PB, o CISVAP realizou os 

pagamentos correspondentes ao valor acumulado até o Boletim de Medição nº 11, no montante 

de R$ 3.130.519,85, segundo demonstrado na tabela adiante: 

 
Tabela – Boletins de medição pagos à empresa SENCO, relativos ao município de Piancó/PB 

Medição Nota Fiscal Emissão Valor Bruto (R$) Pagamento Valor Líquido (R$) 

BM 01 20103 02/01/2015  466.854,34  02/01/2015  395.285,57  

BM 02 20107 02/02/2015  404.924,33  03/02/2015  359.047,45  

BM 03 40006 10/03/2015  454.872,98  10/03/2015  403.335,87  

BM 04 40013 17/04/2015 
 50.000,00  28/04/2015  50.000,00  

 427.681,10  20/04/2015  374.180,84  

BM 05 40022 01/06/2015  394.736,89  03/06/2015  346.065,83  

BM 07 40053 27/11/2015  211.452,20  30/11/2015  185.380,14  

BM 08 40056 14/12/2015  147.296,49  13/01/2016  129.134,83  

BM 09 
40060 05/02/2016  231.543,54  05/02/2016  202.994,22  

40066 16/02/2016  71.546,88  17/02/2016  62.725,15  

BM 10 40073 01/03/2016  145.321,25  04/03/2016  127.403,14  

BM 11 40100 09/06/2016  124.289,85  09/06/2016  108.964,91  

Total 3.130.519,85  

Fontes: Documentos de liquidação das despesas, constantes no processo de acompanhamento do convênio 

na Funasa. Extratos da conta corrente de movimentação dos recursos. 

 

Ao todo, a CGU-Regional/PB visitou 120 melhorias habitacionais no município de 

Piancó/PB, sendo que, desse total, em 36 MHCDC’s os beneficiários indicados pela Funasa 

não foram localizados no imóvel, seja por estarem ausentes no momento da visita ou pelo fato 

de a obra não ter sido concluída.  

 

Não foi possível a realização de inspeção no interior de trinta casas, que se encontravam 

fechadas (sem acesso à área interna). Nesses casos, apenas para fins de totalização e 

comparação com o montante de serviços atestados no Boletim de Medição nº 12, os serviços 

internos – que não puderam ser avaliados – foram considerados como concluídos. Quanto aos 

registros de gaveta em latão, cuja falha ocorreu sistematicamente em todas as demais 

MHCDC’s visitadas, estes não foram considerados como executados. 

 

Em relação ao município de Piancó/PB, foi constatado, mediante a inspeção física, que os 

serviços executados nas 120 MHCDC’s visitadas pela CGU-Regional/PB alcançaram o 

montante de R$ 2.956.972,77, em que pese o levantamento realizado pelo Convenente, em 



 

 

fevereiro de 2017, por meio do Boletim de Medição nº 12, informar o montante executado de 

R$ 3.512.828,10, sendo que os pagamentos somaram R$ 3.130.519,85 (valor bruto até o BM 

11). 

 

Desse modo, em relação às MHCDC’s construídas no município de Piancó/PB, constatou-se 

que os serviços foram atestados a maior, no valor de R$ 555.855,33 e, desse montante, foram 

realizados pagamentos indevidos no montante de R$ 173.547,08. 

 

A divergência entre o valor apontado como executado no município de Piancó/PB, pela CGU-

Regional/PB, e o valor atestado no Boletim de Medição nº 12 pela empresa CONOBRE 

Engenharia Construção e Comércio Ltda. (CNPJ 04.934.819/0001-87), contratada para 

acompanhar as obras, deve-se principalmente à correção dos volumes de aterro com e sem 

aproveitamento, realizada pela CGU-Regional/PB, em função de erro na planilha de custos, 

que não considerou os volumes provenientes das escavações do tanque séptico e do 

sumidouro, consoante detalhado no Anexo 1 e Anexo 2 deste relatório.  

 

É importante registrar que as falhas apontadas, que resultaram no atesto indevido no montante 

de R$ 555.855,33 e no pagamento indevido no montante de R$ 173.547,08, referem-se aos 

serviços não realizados e, também, aos serviços que foram executados em desconformidade 

com as especificações, cujos assuntos foram tratados nesta constatação e na constatação 

precedente deste relatório. 

 

Cabe destacar que o levantamento realizado pela CGU-Regional/PB, constante dos papéis de 

trabalho do presente relatório, não fez distinção entre os serviços que foram executados pelos 

próprios beneficiários daqueles que foram realizados pela empresa SENCO, o que seria 

impraticável, haja vista que muitos beneficiários que trabalharam nas obras não conseguiram 

quantificar o valor gasto nas suas próprias moradias, sobretudo não conseguiram precificar o 

valor dos serviços que foram executados por eles próprios como servente e/ou pedreiro.  

 

No que concerne aos demais municípios que não foram visitados pela CGU-Regional/PB, as 

fotos acostadas aos relatórios de acompanhamento da empresa CONOBRE Engenharia 

Construção e Comércio Ltda. foram identificadas falhas relacionadas à execução física das 

obras (utilização de materiais e execução de serviços em desacordo com as especificações). 

Todavia, uma vez que a inspeção foi realizada por amostragem, ou seja, apenas nas moradias 

construídas no município de Piancó/PB, não foi possível calcular-se o prejuízo nas MHCDC’s 

dos demais municípios. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício n.º 40/2018, de 20 de fevereiro de 2018, o Consórcio Intermunicipal de 

Saúde da Região do Vale do Piancó apresentou a seguinte manifestação: 

 

“O CISVASP irá elaborar um aditivo contratual Perde X Ganha financeiro para 

conformação dos quantitativos reais, tanto para os superdimensionados, como 

também para subdimensionados, e a adequação dos materiais divergentes da planilha 

aplicados na obra, onde serão revisados e aprovados pela Funasa.” 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

  



 

 

Análise do Controle Interno 
 

O CISVAP justificou que pretende elaborar um termo de aditamento contratual (Planilha 

Perde x Ganha), para revisar e ajustar os quantitativos de serviços, submetendo a nova planilha 

à Funasa. Nesse sentido, compreende-se que o CISVAP não contestou o fato apontado nesta 

constatação, qual seja, a execução física incompatível com os pagamentos realizados até o 

Boletim de Medição nº 11. 

 

De todo o modo, cabe reforçar que o ajuste que se faz necessário se refere, tão somente, à 

correção nos quantitativos de serviços da planilha orçamentária que estavam incompatíveis 

com os projetos, segundo o memorial de cálculo apresentado. 

 

Em relação aos serviços executados e materiais empregados em desconformidade com as 

especificações, a obrigatoriedade de correção recai sobre a empresa contratada, que deverá 

corrigir os erros cometidos às suas expensas, consoante cláusulas contratuais dispostas na 

constatação precedente deste Relatório. 

 

Isso porque não restará caracterizado como vantagem para o ente público nem para a 

população beneficiada, caso os serviços sejam recebidos ou aceites sem que atendam às 

especificações ou que apresentem padrões de qualidade inferiores aos definidos no projeto. 

 
AnaliseControleInterno## 

2.1.11. Custeio de despesas para a construção das moradias pelos próprios moradores, 

como contrapartida para o recebimento do benefício. 
 

Fato 
 

As visitas às MHCDC’s foram realizadas por amostragem pela CGU-Regional/PB, no 

período de 24 de julho a 04 de agosto de 2017, tendo sido selecionado o município de 

Piancó/PB, que concentrou 59,5% da execução física atestada no Boletim de Medição nº 12 

(R$ 3.512.828,10 de um montante de R$ 5.902.500,81).  

 

Ao todo, a CGU-Regional/PB visitou 120 melhorias habitacionais no município de 

Piancó/PB, sendo que, desse total, em 36 MHCDC’s os beneficiários indicados pela Funasa 

não foram localizados no imóvel, seja por estarem ausentes no momento da visita ou pelo fato 

de a obra não ter sido concluída.  

 

Em relação às demais 84 MHCDC’s visitadas, nas quais os beneficiários indicados pela 

Funasa foram localizados, 64 moradores (76%) informaram que custearam parte das obras 

como contrapartida para o recebimento da MHCDC, seja prestando serviços de pedreiro ou 

de servente, pessoalmente ou por familiares, ou por meio da aquisição de materiais destinados 

à construção do imóvel. 

 

Cabe destacar que o Relatório de Visita Técnica nº 02/15, emitido em 06 de janeiro de 2015 

(fls. 760/782 do processo Funasa 25210.003454/2012-30), confirmou que os beneficiários do 

Município de Piancó/PB, sejam pessoalmente ou por familiares, estavam trabalhando, à 

época, nas suas próprias melhorias habitacionais, como contrapartida para receber o benefício, 

bem como que a empresa SENCO não estava cumprindo a legislação trabalhista na sua 

íntegra, haja vista que todos os funcionários encontrados pela Funasa na obra, à época, não 

tiveram a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) assinada, conforme relato 

dos próprios trabalhadores.  



 

 

 

Além disso, o Relatório de Visita Técnica nº 02/15 apontou que a obra apresentava diversas 

irregularidades e/ou ilegalidades, tais como a ausência de fiscalização do responsável técnico 

pelo Consócio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Piancó/PB. 

 

Importa registrar que a execução direta e/ou o custeio de serviços, às expensas dos próprios 

moradores contemplados, não foi objeto de mensuração pela CGU-Regional/PB, cujo trabalho 

de campo se limitou a ratificar a existência dessa irregularidade, a qual foi identificada pela 

Funasa e faz parte do processo de acompanhamento deste Convênio. 

 

Durante a inspeção física às obras, foram observadas falhas construtivas nas MHCDC’s as 

quais evidenciam que a execução dos serviços foi realizada por pessoas sem a necessária 

experiência técnica e/ou que não houve a supervisão técnica da empresa SENCO, nesses 

imóveis. Estas evidências, além de reforçar as informações prestadas pelos moradores, de que 

trabalharam nas suas próprias moradias como contrapartida para recebimento do benefício, 

prejudicaram a qualidade final das casas, uma vez que foram observados diversos problemas 

relacionados a infiltrações, rachaduras no piso e nas paredes, vazamentos nas instalações, 

dentre outros. 

 

Alguns desses problemas citados serão evidenciados nas imagens a seguir: 

 

  
Foto: O nível do piso do WC é mais alto que o 

nível do piso do corredor. Nesse caso, o 

escoamento da água tende para fora do WC, caso 

não haja inclinação. O morador informou que ele 

próprio executou o piso cimentado liso. 

MHCDC Tipo 02 – Beneficiário 165 – Piancó/PB,  

02 de agosto de 2017. 

Foto: Piso cimentado liso com vícios construtivos 

(“estourando”). MHCDC Tipo 02 – Beneficiário 

95 – Piancó/PB, 01 de agosto de 2017. 

 

 



 

 

  
Foto: A barra lisa no tanque de lavar, executada com cimento liso, estava descolando. O piso da calçada 

apresenta muitas rachaduras. MHCDC Tipo 03 – Beneficiário 60 – Piancó/PB, 03 de agosto de 2017. 

 

 

  

Foto: Um dos lados da linha do madeiramento da sala não está apoiado na linha que é precedente da 

cozinha. MHCDC Tipo 03 – Beneficiário 104 – Piancó/PB,  02 de agosto de 2017. 

 

  
Foto: A parede central da MHCDC está com uma grande rachadura longitudinal, indicando que houve 

recalque na fundação. A linha de reforço do madeiramento, que se apoia na parede central, apresenta 

rachadura na parte inferior, possivelmente em consequência do recalque. MHCDC Tipo 03 – 

Beneficiário 57 – Piancó/PB,  03 de agosto de 2017. 

 



 

 

  
Foto: A tubulação que vai para a fossa está exposta, ou seja, sem recobrimento com aterro, o que a 

torna suscetível a danos. A porta do WC foi instalada com a abertura para a esquerda (errado), 

obstruindo o acesso ao lavatório com a porta aberta. O projeto prevê a abertura da porta para a direita. 

MHCDC Tipo 02 – Beneficiário 93 – Piancó/PB,  01 de agosto de 2017. 

 

  
Foto: A caixa de gordura/inspeção foi construída 

com 20cm de largura interna (deveria possuir 

30cm). MHCDC Tipo 02 – Beneficiário 99 – 

Piancó/PB,  02 de agosto de 2017. 

Foto: A instalação elétrica possui 01 disjuntor, 

enquanto que foram previstos 03 disjuntores, 

evidenciando desobediência ao projeto elétrico e 

redução no quantitativo de fios utilizados. 

MHCDC Tipo 03 – Beneficiário 131 – Piancó/PB, 

01 de agosto de 2017. 

 

Cabe destacar que, nas MHCDC’s cujas falhas encontradas pela CGU-Regional/PB foram 

exemplificadas acima, os beneficiários entrevistados informaram que trabalharam na 

execução dos serviços, seja como pedreiro e/ou servente, pessoalmente ou por familiares. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício n.º 40/2018, de 20 de fevereiro de 2018, o Consórcio Intermunicipal de 

Saúde da Região do Vale do Piancó apresentou a seguinte manifestação: 

 

“O CISVASP irá notificar a empresa SENCO para retificar as irregularidades 

apontadas no relatório, sob pena de revisão contratual. Inclusive, junta-se nesta 

oportunidade cópia da Notificação, haja vista que a empresa SENCO já tinha sido 

notificada de forma verbal, sendo posteriormente notificada formalmente.” 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

  



 

 

Análise do Controle Interno 
 

A execução dos serviços pelos próprios beneficiários foi verificada inicialmente pela Funasa 

e, posteriormente, ratificada pelos moradores, no momento da inspeção física às obras, 

realizada pela CGU-Regional/PB. 

 

Na resposta encaminhada pelo CISVAP, a falha não foi contestada, havendo a indicação de 

que a empresa SENCO está sendo compelida à retificar essa irregularidade, por meio de uma 

notificação formal, a qual consta acostada ao Ofício n.º 40/2018. 

 

Passando a analisar a manifestação do gestor, observa-se que, em relação aos materiais 

aplicados e os serviços executados em desconformidade com as especificações, a empresa tem 

o dever de retificar as falhas apontadas, colocando-as em acordo com o projeto, independente 

do montante que terá que desembolsar para alcançar esse objetivo. 

 

Contudo, em relação à imposição da empresa SENCO aos moradores para que estes 

participassem ativamente da execução das obras, sem receber remuneração, ou que 

custeassem parte dos materiais utilizados, como contrapartida para o recebimento das 

MHCDC’s, é imperativo a abertura de processo para a responsabilização da empresa 

contratada, bem como do engenheiro designado para fiscalizar as obras, sendo que este pela 

falta ou ineficiência no cumprimento de suas obrigações de acompanhamento dos serviços, 

haja vista que não deu conhecimento da irregularidade em curso, no momento oportuno.  
##/AnaliseControleInterno## 

 

 

2.2 Parte 2 

 

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

medidas preventivas e corretivas seja do executor do recurso federal descentralizado. 

 

3. Consolidação de Resultados 

 

 

Conclui-se que o Convênio nº 0528/2008 apresenta irregularidades relacionadas à execução 

das MHCDC’s, que causaram prejuízo ao erário. Destacam-se, a seguir, as situações de maior 

relevância quanto aos impactos sobre a efetividade do Programa/Ação fiscalizado: 

 

2.2.2. Falhas no orçamento, resultando em um superdimensionamento de R$ 560.025,87. 
 

2.2.7. Realização de pagamentos para serviços não previstos no plano de trabalho do 

Convênio. 
 

2.2.9. Utilização de materiais divergentes dos especificados na planilha de custos. 

Execução de serviços em desacordo com os projetos. 

 

2.2.10. Pagamento a maior por serviços não executados ou realizados em 

desconformidade ao projeto. 
 

2.2.11. Custeio de despesas para a construção das moradias pelos próprios moradores, 

como contrapartida para o recebimento do benefício. 



 

 

 

Portanto, com base nos exames realizados, entende-se que a aplicação dos recursos federais 

não está adequada e exige providências de regularização por parte dos gestores federais. 

 

 



 

 

Anexo 1 - Deficiências no orçamento do projeto básico. Serviços 

superestimados nas planilhas orçamentárias em R$ 560.025,87. 
 

 

Nas tabelas seguintes, estão detalhados os cálculos de cada um dos serviços listados no 

Relatório nº 2017000823, que foram superestimados do orçamento da licitação: 

 
Tabela – 1.2 – Escavação manual em terra (m³)  

MHCDC 
Orçado 

(m³) 

Cálculo 

CGU (m³) 

Diferença 

(m³) 

Total de 

MHCDC 

Diferença 

Total (m³) 

Preço Unit. 

(R$/m³) 

Valor orçado a 

maior (R$) 

Tipo 1  5,32   5,11   0,21  172   36,12   21,34   770,80  

Tipo 2  5,97   5,72   0,25  310   77,50   21,34   1.653,85  

Tipo 3  6,62   6,33   0,29  133   38,57   21,34   823,08  

Tipo 4  7,39   6,45   0,94  67   62,98   21,34   1.343,99  

Valor orçado a maior para a escavação das fundações (R$)  4.591,72 

Fontes: Projetos, planilhas orçamentárias e memórias de cálculos, disponibilizados pelo CISVAP. 

 

 

Tabela – 2.1 – Fundação corrida em pedra-de-mão (m³)  

MHCDC 
Orçado 

(m³) 

Cálculo 

CGU (m³) 

Diferença 

(m³) 

Total de 

MHCDC 

Diferença 

Total (m³) 

Preço Unit. 

(R$/m³) 

Valor orçado a 

maior (R$) 

Tipo 1  5,32   5,11   0,21  172   36,12   252,36   9.115,24  

Tipo 2  5,97   5,72   0,25  310   77,50   252,36   19.557,90  

Tipo 3  6,62   6,33   0,29  133   38,57   252,36   9.733,53  

Tipo 4  7,39   6,45   0,94  67   62,98   252,36   15.893,63  

Total orçado a maior para execução da fundação corrida em pedra-de-mão (R$) 54.300,30 

Fontes: Projetos, planilhas orçamentárias e memórias de cálculos, disponibilizados pelo CISVAP. 

 

Tabela – 2.2 – Baldrame em alvenaria de 1 vez de tijolos de 8 furos (m²)  

MHCDC 
Orçado 

(m²) 

Cálculo 

CGU (m²) 

Diferença 

(m²) 

Total de 

MHCDC 

Diferença 

Total (m²) 

Preço Unit. 

(R$/m²) 

Valor orçado a 

maior (R$) 

Tipo 1  13,31   12,96   0,35  172   60,20   46,64   2.807,73  

Tipo 2  14,93   14,53   0,40  310   124,00   46,64   5.783,36  

Tipo 3  16,55   16,09   0,46  133   61,18   46,64   2.853,44  

Tipo 4  18,47   16,39   2,08  67   139,36   46,64   6.499,75  

Total orçado a maior para execução do baldrame em alvenaria de 1 vez (R$)  17.944,28 

Fontes: Projetos, planilhas orçamentárias e memórias de cálculos, disponibilizados pelo CISVAP. 

 

Tabela – 2.3 – Cintas em concreto armado (m³)  

MHCDC 
Orçado 

(m³) 

Cálculo 

CGU (m³) 

Diferença 

(m³) 

Total de 

MHCDC 

Diferença 

Total (m³) 

Preço Unit. 

(R$/m³) 

Valor orçado a 

maior (R$) 

Tipo 1 1,13 1,23 -0,10 172  -17,20 896,42 -15.418,42 

Tipo 2 1,27 1,38 -0,11 310  -34,10 896,42 -30.567,92 

Tipo 3 1,41 1,53 -0,12 133  -15,96 896,42 -14.306,86 

Tipo 4 1,57 1,56 0,01 67  0,67 896,42 600,60 

Total orçado a menor para execução das cintas em concreto armado (R$)  -59.692,61 

Fontes: Projetos, planilhas orçamentárias e memórias de cálculos, disponibilizados pelo CISVAP. 

 

Tabela – 2.4 – Chapisco simples com argamassa 1:4 (m²)  

MHCDC 
Orçado 

(m²) 

Cálculo 

CGU (m²) 

Diferença 

(m²) 

Total de 

MHCDC 

Diferença 

Total (m²) 

Preço Unit. 

(R$/m²) 

Valor orçado a 

maior (R$) 

Tipo 1  19,96   13,66   6,30  172   1.083,60   2,77   3.001,57  

Tipo 2  22,39   13,66   8,73  310   2.706,30   2,77   7.496,45  

Tipo 3  24,82   13,66   11,16  133   1.484,28   2,77   4.111,46  

Tipo 4  27,70   13,66   14,04  67   940,68   2,77   2.605,68  

Total orçado a maior para o chapisco no baldrame + cinta inferior (R$)   17.215,16 

Fontes: Projetos, planilhas orçamentárias e memórias de cálculos, disponibilizados pelo CISVAP. 

 



 

 

Tabela – 2.5 – Reboco (massa única), argamassa 1:2:8 (m²) 

MHCDC 
Orçado 

(m²) 

Cálculo 

CGU (m²) 

Diferença 

(m²) 

Total de 

MHCDC 

Diferença 

Total (m²) 

Preço Unit. 

(R$/m²) 

Valor orçado a 

maior (R$) 

Tipo 1  19,96   13,66   6,30  172   1.083,60   13,29   14.401,04  

Tipo 2  22,39   13,66   8,73  310   2.706,30   13,29   35.966,73  

Tipo 3  24,82   13,66   11,16  133   1.484,28   13,29   19.726,08  

Tipo 4  27,70   13,66   14,04  67   940,68   13,29   12.501,64  

Total orçado a maior para o reboco no baldrame + cinta inferior (R$) 82.595,49 

Fontes: Projetos, planilhas orçamentárias e memórias de cálculos, disponibilizados pelo CISVAP. 

 

Tabela – 2.6 – Pintura à base de cal hidratada (m²) 

MHCDC 
Orçado 

(m²) 

Cálculo 

CGU (m²) 

Diferença 

(m²) 

Total de 

MHCDC 

Diferença 

Total (m²) 

Preço Unit. 

(R$/m²) 

Valor orçado a 

maior (R$) 

Tipo 1  13,31   13,66  -0,35  172  -60,20   3,31  -199,26  

Tipo 2  14,93   13,66   1,27  310   393,70   3,31   1.303,15  

Tipo 3  16,55   13,66   2,89  133   384,37   3,31   1.272,26  

Tipo 4  18,47   13,66   4,81  67   322,27   3,31   1.066,71  

Total orçado a maior para a pintura no baldrame + cinta inferior (R$)  3.442,86 

Fontes: Projetos, planilhas orçamentárias e memórias de cálculos, disponibilizados pelo CISVAP. 

 

Em relação aos itens 2.4, 2.5 e 2.6, observou-se que o orçamentista que elaborou as memórias 

de cálculo considerou toda a extensão da alvenaria de fundação, quando deveria ter 

considerado apenas as faces externas das paredes das edificações, uma vez que apenas estas 

deveriam receber o chapisco, o reboco e a pintura na fundação (baldrame). 
 

Tabela – 2.7 – Cintas em concreto armado sobre paredes (m³)  

MHCDC 
Orçado 

(m³) 

Cálculo 

CGU (m³) 

Diferença 

(m³) 

Total de 

MHCDC 

Diferença 

Total (m³) 

Preço Unit. 

(R$/m³) 

Valor orçado a 

maior (R$) 

Tipo 1  0,60   0,59   0,01  172   1,72   1.091,21   1.876,88  

Tipo 2  0,64   0,66  -0,02  310  -6,20   1.091,21  -6.765,50  

Tipo 3  0,74   0,74   -    133   -     1.091,21   -    

Tipo 4  0,83   0,75   0,08  67   5,36   1.091,21   5.848,89  

Total orçado a maior para das cintas em concreto armado s/ paredes (R$)  960,27 

Fontes: Projetos, planilhas orçamentárias e memórias de cálculos, disponibilizados pelo CISVAP. 

 

Tabela – 2.8 – Vergas em concreto (m³)  

MHCDC 
Orçado 

(m³) 

Cálculo 

CGU (m³) 

Diferença 

(m³) 

Total de 

MHCDC 

Diferença 

Total (m³) 

Preço Unit. 

(R$/m³) 

Valor orçado a 

maior (R$) 

Tipo 1  0,12   0,15  -0,03  172  -5,16   857,00  -4.422,12  

Tipo 2  0,13   0,18  -0,05  310  -15,50   857,00  -13.283,50  

Tipo 3  0,16   0,20  -0,04  133  -5,32   857,00  -4.559,24  

Tipo 4  0,18   0,22  -0,04  67  -2,68   857,00  -2.296,76  

Total orçado a menor para execução das vergas em concreto (R$)  -24.561,62 

Fontes: Projetos, planilhas orçamentárias e memórias de cálculos, disponibilizados pelo CISVAP. 

 

Tabela – 2.9 – Contravergas em concreto (m³)  

MHCDC 
Orçado 

(m³) 

Cálculo 

CGU (m³) 

Diferença 

(m³) 

Total de 

MHCDC 

Diferença 

Total (m³) 

Preço Unit. 

(R$/m³) 

Valor orçado a 

maior (R$) 

Tipo 1  0,06   0,06   -    172   -     857,00   -    

Tipo 2  0,07   0,08  -0,01  310  -3,10   857,00  -2.656,70  

Tipo 3  0,08   0,09  -0,01  133  -1,33   857,00  -1.139,81  

Tipo 4  0,11   0,11   -    67   -     857,00   -    

Total orçado a menor para execução das vergas em concreto (R$)  -3.796,51 

Fontes: Projetos, planilhas orçamentárias e memórias de cálculos, disponibilizados pelo CISVAP. 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela – 4.2 – Telhamento com telha cerâmica, tipo colonial (m²) 

MHCDC 
Orçado 

(m²) 

Cálculo 

SENCO (m²) 

Diferença 

(m²) 

Total de 

MHCDC 

Diferença 

Total (m²) 

Preço Unit. 

(R$/m²) 

Valor orçado a 

maior (R$) 

Tipo 1  46,02   46,74  -0,72  172  -123,84   38,09  -4.717,07  

Tipo 2  54,03   55,36  -1,33  310  -412,30   38,09  -15.704,51  

Tipo 3  62,04   63,99  -1,95  133  -259,35   38,09  -9.878,64  

Tipo 4  65,31   67,51  -2,20  67  -147,40   38,09  -5.614,47  

Total orçado a maior para a pintura no baldrame + cinta inferior (R$)  -35.914,69 

Fontes: Projetos, planilhas orçamentárias e memórias de cálculos, disponibilizados pelo CISVAP. 

 

 

Tabela – Item 9.1 - Aterro com material aproveitado (m³) – Valor orçado a menor 

(proveniente das fundações, tanque séptico, sumidouro e reservatório semienterrado) 

MHCDC 
Orçado 

(m³) 

Cálculo 

CGU (m³) 

Diferença 

(m³) 

Total de 

MHCDC 

Diferença 

Total (m³) 

Preço Unit. 

(R$/m³) 

Valor orçado a 

menor (R$) 

Tipo 1  5,32   12,41  -7,09  172  -1.219,48   13,06  -15.926,41  

Tipo 2  5,97   13,42  -7,45  310  -2.309,50   13,06  -30.162,07  

Tipo 3  6,62   14,03  -7,41  133  -985,53   13,06  -12.871,02  

Tipo 4  7,39   14,15  -6,76  67  -452,92   13,06  -5.915,14  

Total orçado a menor para o aterro com material aproveitado (R$) -64.874,64 

Fontes: Projetos, planilhas orçamentárias e memórias de cálculos, disponibilizados pelo CISVAP. 

 

 

Tabela – Item 9.2 - Aterro com material de empréstimo (m³) – Valor orçado a maior 

MHCDC 
Orçado 

(m³) 

Cálculo 

CGU (m³) 

Diferença 

(m³) 

Total de 

MHCDC 

Diferença 

Total (m³) 

Preço Unit. 

(R$/m³) 

Valor orçado a 

maior (R$) 

Tipo 1  8,79   -     8,79  172   1.511,88   70,92   107.222,53  

Tipo 2  11,18   1,80   9,38  310   2.907,80   70,92   206.221,18  

Tipo 3  13,57   4,00   9,57  133   1.272,81   70,92   90.267,69  

Tipo 4  13,88   5,12   8,76  67   586,92   70,92   41.624,37  

Total orçado a maior para o aterro com material de empréstimo (R$) 445.335,77 

Fontes: Projetos, planilhas orçamentárias e memórias de cálculos, disponibilizados pelo CISVAP. 

 

Em relação aos itens 9.1 e 9.2, cabe salientar que, nas planilhas orçamentárias da licitação 

realizada pelo CISVAP, não foi computado o reaproveitamento do material excedente, 

proveniente da escavação dos tanques sépticos, dos sumidouros e dos reservatórios 

semienterrados, para fins de redução dos volumes necessários de material de empréstimo 

para o aterro do caixão.  

  

Desse modo, nos cálculos efetuados pela CGU-Regional/PB, no levantamento dos 

quantitativos necessários à realização destes serviços, o volume de 7,48m³ foi acrescido ao 

item 9.1 (aterro com material aproveitado) e subtraído do item 9.2 (aterro com material de 

empréstimo). Este volume de 7,81m³ corresponde ao somatório do material excedente das 

escavações, conforme mostrado a seguir: 

 
Tabela – Material excedente de escavação a ser aproveitado (m³) 

Item Serviço de escavação 
Cálculo do volume de material excedente de escavação (m³) 

Escavado Reaterro Excedente 

7.2 Reservatório semienterrado 3,81 1,74 2,07 

18.2 Tanque séptico 3,79 0,00 3,79 

19.2 Sumidouro 1,95 0,00 1,95 

Volume total de reaproveitamento de escavação por MHCDC (m³) 7,81 

Fontes: Projetos, planilhas orçamentárias e memórias de cálculos, disponibilizados pelo CISVAP. 

 

Cabe salientar que, nos levantamentos realizados pela CGU-Regional/PB para os itens 9.1 e 

9.2, foram calculados os volumes de aterro de cada vão, individualmente. 



 

 

 

É importante registrar que os valores negativos do item 9.1 (aterro com material aproveitado) 

indicam que, no orçamento, faltou incluir o material proveniente das escavações do tanque 

séptico, do sumidouro e do reservatório semienterrado e, portanto, os quantitativos levantados, 

calculados pela CGU-Regional/PB, ficaram acima dos volumes que foram orçados pelo 

CISVAP. Em contrapartida, houve uma redução do volume necessário para o aterro com 

empréstimo (item 9.2), causando uma diferença significativa entre o orçamento do CISVAP 

e o levantamento realizado pela CGU-Regional/PB para estes itens. 

 



 

 

Anexo 2 - Memória de Cálculo do orçamento do projeto básico. 
 

 

Nas tabelas seguintes, estão detalhadas as memórias com os cálculos dos quantitativos dos 

serviços, com base nas análises dos projetos: 

 

 

Memórias de Cálculo 

 

 

1.2 – Escavação manual em terra (m³)  

2.1 Fundação corrida em pedra-de-mão com argamassa de cimento e areia grossa, traço 

de 1:4 (0,30x0,40)m (m³) 
       

CASA TIPO 1 
Comprim. 

(m) 

Largura 

(m) 

Altura 

(m) 
Quant. 

Volume 

(m³) 

Fundação parede longitudinal               9,80           0,30            0,40  2           2,352  

Fundação parede longitudinal               3,90           0,30            0,40  1           0,468  

Fundação parede transversal               2,05           0,30            0,40  5           1,230  

Fundação parede transversal               2,65           0,30            0,40  3           0,954  

Fundação parede longitudinal (porta WC)               0,85           0,30            0,40  1           0,102  

Volume Total (m³)              5,11              

CASA TIPO 2 
Comprim. 

(m) 

Largura 

(m) 

Altura 

(m) 
Quant. 

Volume 

(m³) 

Fundação parede longitudinal               9,80           0,30            0,40  2           2,352  

Fundação parede longitudinal               6,35           0,30            0,40  1           0,762  

Fundação parede transversal               2,05           0,30            0,40  5           1,230  

Fundação parede transversal               2,65           0,30            0,40  4           1,272  

Fundação parede longitudinal (porta WC)               0,85           0,30            0,40  1           0,102  

Volume Total (m³)              5,72              

CASA TIPO 3 
Comprim. 

(m) 

Largura 

(m) 

Altura 

(m) 
Quant. 

Volume 

(m³) 

Fundação parede longitudinal               9,80           0,30            0,40  2           2,352  

Fundação parede longitudinal               8,80           0,30            0,40  1           1,056  

Fundação parede transversal               2,05           0,30            0,40  5           1,230  

Fundação parede transversal               2,65           0,30            0,40  5           1,590  

Fundação parede longitudinal (porta WC)               0,85           0,30            0,40  1           0,102  

Volume Total (m³)              6,33              

CASA TIPO 4 
Comprim. 

(m) 

Largura 

(m) 

Altura 

(m) 
Quant. 

Volume 

(m³) 

Fundação parede longitudinal               9,80           0,30            0,40  3           3,528  

Fundação parede longitudinal               2,05           0,30            0,40  5           1,230  

Fundação parede transversal               2,65           0,30            0,40  5           1,590  

Fundação parede longitudinal (porta WC)               0,85           0,30            0,40  1           0,102  

Volume Total (m³)              6,45  

 

 

2.2 – Baldrame em alvenaria de 1 vez de tijolos de 8 furos (m²)  

 
CASA TIPO 1 Comprim. (m) Altura (m) Quant. Área (m²) 

Baldrame longitudinal                    9,69            0,300  2         5,814  

Baldrame longitudinal                    3,79            0,300  1         1,137  

Baldrame transversal                    2,16            0,300  5         3,240  

Baldrame transversal                    2,76            0,300  3         2,484  

Baldrame longitudinal (porta WC)                    0,96            0,300  1         0,288  

Área Total (m²)         12,96            
CASA TIPO 2 Comprim. (m) Altura (m) Quant. Área (m²) 

Baldrame longitudinal                    9,69            0,300  2         5,814  



 

 

Baldrame longitudinal                    6,24            0,300  1         1,872  

Baldrame transversal                    2,16            0,300  5         3,240  

Baldrame transversal                    2,76            0,300  4         3,312  

Baldrame longitudinal (porta WC)                    0,96            0,300  1         0,288  

Área Total (m²)         14,53            
CASA TIPO 3 Comprim. (m) Altura (m) Quant. Área (m²) 

Baldrame longitudinal                    9,69            0,300  2         5,814  

Baldrame longitudinal                    8,69            0,300  1         2,607  

Baldrame transversal                    2,16            0,300  5         3,240  

Baldrame transversal                    2,76            0,300  5         4,140  

Baldrame longitudinal (porta WC)                    0,96            0,300  1         0,288  

Área Total (m²)         16,09            
CASA TIPO 4 Comprim. (m) Altura (m) Quant. Área (m²) 

Baldrame longitudinal                    9,69            0,300  3         8,721  

Baldrame longitudinal                    2,16            0,300  5         3,240  

Baldrame transversal                    2,76            0,300  5         4,140  

Baldrame longitudinal (porta WC)                    0,96            0,300  1         0,288  

Área Total (m²)         16,39  

 

 

 

2.3 – Cintas em concreto armado (m³) 
 

CASA TIPO 1 Comprim. (m) Largura (m) Altura (m) Quant. Volume (m³) 

Fundação parede longitudinal              9,69            0,19            0,15  2         0,552  

Fundação parede longitudinal              3,79            0,19            0,15  1         0,108  

Fundação parede transversal              2,16            0,19            0,15  5         0,308  

Fundação parede transversal              2,76            0,19            0,15  3         0,236  

Fundação parede longitudinal (porta WC)              0,96            0,19            0,15  1         0,027  

Volume Total (m³)           1,23              
CASA TIPO 2 Comprim. (m) Largura (m) Altura (m) Quant. Volume (m³) 

Fundação parede longitudinal              9,69            0,19            0,15  2         0,552  

Fundação parede longitudinal              6,24            0,19            0,15  1         0,178  

Fundação parede transversal              2,16            0,19            0,15  5         0,308  

Fundação parede transversal              2,76            0,19            0,15  4         0,315  

Fundação parede longitudinal (porta WC)              0,96            0,19            0,15  1         0,027  

Volume Total (m³)           1,38              
CASA TIPO 3 Comprim. (m) Largura (m) Altura (m) Quant. Volume (m³) 

Fundação parede longitudinal              9,69            0,19            0,15  2         0,552  

Fundação parede longitudinal              8,69            0,19            0,15  1         0,248  

Fundação parede transversal              2,16            0,19            0,15  5         0,308  

Fundação parede transversal              2,76            0,19            0,15  5         0,393  

Fundação parede longitudinal (porta WC)              0,96            0,19            0,15  1         0,027  

Volume Total (m³)           1,53              
CASA TIPO 4 Comprim. (m) Largura (m) Altura (m) Quant. Volume (m³) 

Fundação parede longitudinal              9,69            0,19            0,15  3         0,828  

Fundação parede transversal              2,16            0,19            0,15  5         0,308  

Fundação parede transversal              2,76            0,19            0,15  5         0,393  

Fundação parede longitudinal (porta WC)              0,96            0,19            0,15  1         0,027  

Volume Total (m³)           1,56  

 

 

 

2.4 - Chapisco simples com argamassa 1:4 (cim + areia média) (m²) 

2.5 - Reboco (massa única), argamassa 1:2:8 (cim+cal hid+areia), espessura 2,00cm no 

baldrame e cinta inferior (m²)      

2.6 - Pintura à base de cal hidratada no baldrame e cinta inferior (m²)   

 
CASA TIPO 1 Comprim. (m) Altura (m) Quant. Área (m²) 

Paredes longitudinais (externas)                           3,79                   0,45  1               1,706  



 

 

Paredes longitudinais (externas)                           5,90                   0,45  1               2,655  

Paredes longitudinais (externas)                           9,69                   0,45  1               4,361  

Paredes transversais (externas)                           2,54                   0,45  1               1,143  

Paredes transversais (externas)                           2,95                   0,45  1               1,328  

Paredes transversais (externas)                           5,49                   0,45  1               2,471  

Área Total (m²)               13,66            
CASA TIPO 2 Comprim. (m) Altura (m) Quant. Área (m²) 

Paredes longitudinais (externas)                           6,24                   0,45  1               2,808  

Paredes longitudinais (externas)                           3,45                   0,45  1               1,553  

Paredes longitudinais (externas)                           9,69                   0,45  1               4,361  

Paredes transversais (externas)                           2,54                   0,45  1               1,143  

Paredes transversais (externas)                           2,95                   0,45  1               1,328  

Paredes transversais (externas)                           5,49                   0,45  1               2,471  

Área Total (m²)               13,66            
CASA TIPO 3 Comprim. (m) Altura (m) Quant. Área (m²) 

Paredes longitudinais (externas)                           8,69                   0,45  1               3,911  

Paredes longitudinais (externas)                           1,00                   0,45  1               0,450  

Paredes longitudinais (externas)                           9,69                   0,45  1               4,361  

Paredes transversais (externas)                           2,54                   0,45  1               1,143  

Paredes transversais (externas)                           2,95                   0,45  1               1,328  

Paredes transversais (externas)                           5,49                   0,45  1               2,471  

Área Total (m²)               13,66            
CASA TIPO 4 Comprim. (m) Altura (m) Quant. Área (m²) 

Paredes longitudinais (externas)                           9,69                   0,45  2               8,721  

Paredes transversais (externas)                           5,49                   0,45  2               4,941  

Área Total (m²)               13,66  

 

 

 

2.7 – Cintas em concreto armado sobre paredes (m³)  
 

 

CASA TIPO 1 Comprim. (m) Largura (m) Altura (m) Quant. Volume (m³) 

Cinta parede longitudinal              9,59            0,09            0,15  2         0,259  

Cinta parede longitudinal              3,69            0,09            0,15  1         0,050  

Cinta parede transversal              2,26            0,09            0,15  5         0,153  

Cinta parede transversal              2,86            0,09            0,15  3         0,116  

Cinta parede longitudinal (porta WC)              1,06            0,09            0,15  1         0,014  

Volume Total (m³)           0,59              
CASA TIPO 2 Comprim. (m) Largura (m) Altura (m) Quant. Volume (m³) 

Cinta parede longitudinal              9,59            0,09            0,15  2         0,259  

Cinta parede longitudinal              6,14            0,09            0,15  1         0,083  

Cinta parede transversal              2,26            0,09            0,15  5         0,153  

Cinta parede transversal              2,86            0,09            0,15  4         0,154  

Cinta parede longitudinal (porta WC)              1,06            0,09            0,15  1         0,014  

Volume Total (m³)           0,66              
CASA TIPO 3 Comprim. (m) Largura (m) Altura (m) Quant. Volume (m³) 

Cinta parede longitudinal              9,59            0,09            0,15  2         0,259  

Cinta parede longitudinal              8,59            0,09            0,15  1         0,116  

Cinta parede transversal              2,26            0,09            0,15  5         0,153  

Cinta parede transversal              2,86            0,09            0,15  5         0,193  

Cinta parede longitudinal (porta WC)              1,06            0,09            0,15  1         0,014  

Volume Total (m³)           0,74              
CASA TIPO 4 Comprim. (m) Largura (m) Altura (m) Quant. Volume (m³) 

Cinta parede longitudinal              9,59            0,09            0,15  3         0,388  

Cinta parede transversal              2,26            0,09            0,15  5         0,153  

Cinta parede transversal              2,86            0,09            0,15  5         0,193  

Cinta parede longitudinal (porta WC)              1,06            0,09            0,15  1         0,014  

Volume Total (m³)           0,75  

2.8 - Vergas em concreto armado  (m³) 



 

 

 

CASA TIPO 1 Comprim. (m) Largura (m) Altura (m) Quant. Volume (m³) 

Porta Sala, Cozinha e Hall              1,20            0,09            0,10  3         0,032  

Terraço/A.D.S.              2,50            0,09            0,10  2         0,045  

Passagem Sala/Cozinha              1,05            0,09            0,10  1         0,009  

Cobocó Cozinha              1,15            0,09            0,10  1         0,010  

Quarto              1,10            0,09            0,10  1         0,010  

WC              1,00            0,09            0,10  1         0,009  

Janelas              1,60            0,09            0,10  3         0,043  

Volume Total (m³)         0,158              
CASA TIPO 2 Comprim. (m) Largura (m) Altura (m) Quant. Volume (m³) 

Porta Sala, Cozinha e Hall              1,20            0,09            0,10  3         0,032  

Terraço/A.D.S.              2,50            0,09            0,10  2         0,045  

Passagem Sala/Cozinha              1,05            0,09            0,10  1         0,009  

Cobocó Cozinha              1,15            0,09            0,10  1         0,010  

Quarto              1,10            0,09            0,10  2         0,020  

WC              1,00            0,09            0,10  1         0,009  

Janelas              1,60            0,09            0,10  4         0,058  

Volume Total (m³)         0,183              
CASA TIPO 3 Comprim. (m) Largura (m) Altura (m) Quant. Volume (m³) 

Porta Sala, Cozinha e Hall              1,20            0,09            0,10  3         0,032  

Terraço/A.D.S.              2,50            0,09            0,10  2         0,045  

Passagem Sala/Cozinha              1,05            0,09            0,10  1         0,009  

Cobocó Cozinha              1,15            0,09            0,10  1         0,010  

Quarto              1,10            0,09            0,10  3         0,030  

WC              1,00            0,09            0,10  1         0,009  

Janelas              1,60            0,09            0,10  5         0,072  

Volume Total (m³)         0,207              
CASA TIPO 4 Comprim. (m) Largura (m) Altura (m) Quant. Volume (m³) 

Porta Sala, Cozinha e Hall              1,20            0,09            0,10  3         0,032  

Terraço/A.D.S.              2,50            0,09            0,10  2         0,045  

Passagem Sala/Cozinha              1,05            0,09            0,10  1         0,009  

Cobocó Cozinha              1,15            0,09            0,10  1         0,010  

Quarto              1,10            0,09            0,10  3         0,030  

WC              1,00            0,09            0,10  1         0,009  

Janelas              1,60            0,09            0,10  6         0,086  

Volume Total (m³)         0,221  

 

Item 2.9 - Contravergas em concreto armado (m³) 
 

CASA TIPO 1 Comprim. (m) Largura (m) Altura (m) Quant. Volume (m³) 

Cobocó Cozinha              1,15            0,09            0,10  1         0,010  

Cobogó WC              1,00            0,09            0,10  1         0,009  

Janelas              1,60            0,09            0,10  3         0,043  

Volume Total (m³)         0,062              
CASA TIPO 2 Comprim. (m) Largura (m) Altura (m) Quant. Volume (m³) 

Cobocó Cozinha              1,15            0,09            0,10  1         0,010  

Cobogó WC              1,00            0,09            0,10  1         0,009  

Janelas              1,60            0,09            0,10  4         0,058  

Volume Total (m³)         0,077              
CASA TIPO 3 Comprim. (m) Largura (m) Altura (m) Quant. Volume (m³) 

Cobocó Cozinha              1,15            0,09            0,10  1         0,010  

Cobogó WC              1,00            0,09            0,10  1         0,009  

Janelas              1,60            0,09            0,10  5         0,072  

Volume Total (m³)         0,091              
CASA TIPO 4 Comprim. (m) Largura (m) Altura (m) Quant. Volume (m³) 

Cobocó Cozinha              1,15            0,09            0,10  1         0,010  

Cobogó WC              1,00            0,09            0,10  1         0,009  

Janelas              1,60            0,09            0,10  6         0,086  

Volume Total (m³)         0,105  

Item 9.1 - Aterro com material aproveitado (m³) 



 

 

Item 9.2 - Aterro com material de empréstimo (m³) 
 

CASA TIPO 1 Comprim. (m) Largura (m) Altura (m) Volume (m³) 

Aterro WC  0,96   1,71   0,45   0,739  

Aterro Corredor  0,86   0,96   0,45   0,372  

Aterro Quarto  2,26   2,76   0,45   2,807  

Aterro Área Serviço   2,16   0,81   0,45   0,787  

Aterro Cozinha  2,16   2,27   0,45   2,206  

Aterro Sala  2,16   4,70   0,45   4,568  

Aterro Terraço  2,16   0,96   0,45   0,933  

Volume Total (m³)  12,41  

Material da escavação das fundações (m³)  5,11  

Material da escavação do sumidouro e tamque séptico (m³)  5,74  

Material da escavação do reservatório semienterrado (m³)  2,07  

Item 9.1 - Aterro com material aproveitado (m³)     (OBS.: Soma = 12,92)  12,41 

Item 9.2 - Volume aterro com empréstimo (m³)  -  

 

 
 

     
CASA TIPO 2 Comprim. (m) Largura (m) Altura (m) Volume (m³) 

Aterro WC  0,96   1,71   0,45   0,739  

Aterro Corredor  0,86   0,96   0,45   0,372  

Aterro Quarto 1  2,26   2,76   0,45   2,807  

Aterro Quarto 2  2,26   2,76   0,45   2,807  

Aterro Área Serviço   2,16   0,81   0,45   0,787  

Aterro Cozinha  2,16   2,26   0,45   2,197  

Aterro Sala  2,16   4,71   0,45   4,578  

Aterro Terraço  2,16   0,96   0,45   0,933  

Volume Total (m³)  15,22  

Material da escavação das fundações (m³)  5,72  

Material da escavação do sumidouro e tamque séptico (m³)  5,74  

Material da escavação do reservatório semienterrado (m³)  2,07  

Item 9.1 - Aterro com material aproveitado (m³)   13,53  

Item 9.2 - Volume aterro com empréstimo (m³)  1,69  

 

 
 

               
CASA TIPO 3 Comprim. (m) Largura (m) Altura (m) Volume (m³) 

Aterro WC  0,96   1,71   0,45   0,739  

Aterro Corredor  0,86   0,96   0,45   0,372  

Aterro Quarto 1  2,26   2,76   0,45   2,807  

Aterro Quarto 2  2,26   2,76   0,45   2,807  

Aterro Quarto 3  2,26   2,76   0,45   2,807  

Aterro Área Serviço   2,16   0,81   0,45   0,787  

Aterro Cozinha  2,16   2,26   0,45   2,197  

Aterro Sala  2,16   4,71   0,45   4,578  

Aterro Terraço  2,16   0,96   0,45   0,933  

Volume Total (m³)  18,03  

Material da escavação das fundações (m³)  6,33  

Material da escavação do sumidouro e tamque séptico (m³)  5,74  

Material da escavação do reservatório semienterrado (m³)  2,07  

Item 9.1 - Aterro com material aproveitado (m³)   14,14  

Item 9.2 - Volume aterro com empréstimo (m³)  3,89  

 

 
 

     
CASA TIPO 4 Comprim. (m) Largura (m) Altura (m) Volume (m³) 

Aterro WC  0,96   1,71   0,45   0,739  

Aterro Corredor  0,86   0,96   0,45   0,372  

Aterro Quarto 1  2,26   2,76   0,45   2,807  

Aterro Quarto 2  2,26   2,76   0,45   2,807  

Aterro Quarto 3  3,26   2,76   0,45   4,049  

Aterro Área Serviço   2,16   0,81   0,45   0,787  

Aterro Cozinha  2,16   2,26   0,45   2,197  

Aterro Sala  2,16   4,71   0,45   4,578  



 

 

Aterro Terraço  2,16   0,96   0,45   0,933  

Volume Total (m³)  19,27  

Material da escavação das fundações (m³)  6,45  

Material da escavação do sumidouro e tamque séptico (m³)  5,74  

Material da escavação do reservatório semienterrado (m³)  2,07  

Item 9.1 - Aterro com material aproveitado (m³)   14,26  

Item 9.2 - Volume aterro com empréstimo (m³)  5,01  

 

 

 


