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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO

                RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO 00925

                  MUNICIPIO DE ARACAJU - SE

 22º Sorteio do Projeto de Fiscalização a Partir de Sorteios Públicos
                   Sorteio de Unidades Municipais

                        19/Julho/2006

             RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO 00925

                MUNICIPIO DE ARACAJU - SE

         Trata  o  presente   Relatório   dos  resultados  dos  exames
realizados sobre as 052  Ações de Governo executados na base municipal
de   ARACAJU   -   SE                                  em  decorrência
do   22º  Evento  do  Projeto  de  Fiscalização  a  partir de Sorteios
Públicos.

2.       Os  trabalhos  foram  realizados  no  período  de 26Jul2006 a
10Nov2006,  e  tiveram como objetivo analisar a aplicação dos recursos
federais  no  Município  sob  a  responsabilidade  de órgãos federais,
estaduais, municipais ou entidades legalmente habilitadas.

3.       As  Ações  Governamentais  que  foram  objeto  das  ações  de
fiscalização  estão  apresentadas a seguir, por Ministério Supervisor,
discriminando,  a quantidade de fiscalizações realizadas e os recursos
aproximados aplicados:

24000 MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA
      PROGRAMA:
      DIFUSAO E POPULARIZACAO DA CIENCIA
      AÇÃO:
      APOIO A IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE CENTROS VOCACIONA
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      IS TECNOLOGICOS - NACIONAL
      QUANTIDADE DE O.S.:     1  VALOR: R$ 878.500,00

      PROGRAMA:
      INCLUSAO DIGITAL
      AÇÃO:
      FOMENTO A ELABORACAO E IMPLANTACAO DE PROJETOS DE INCLU
      SAO DIGITAL - IMPLANTACAO DE CENTRO DE CAPAC
      QUANTIDADE DE O.S.:     1  VALOR: R$ 60.000,00

25000 MINISTERIO DA FAZENDA
      PROGRAMA:
      AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF
      AÇÃO:
      FINANCIAMENTO E EQUALIZACAO DE JUROS PARA A AGRICULTURA
       FAMILIAR - PRONAF (LEI N: 8.427, DE 1992) - NACIONAL
      QUANTIDADE DE O.S.:     1  VALOR: Não se aplica

26000 MINISTERIO DA EDUCACAO
      PROGRAMA:
      ATENCAO A CRIANCA
      AÇÃO:
      FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL
       PARA IMPLEMENTACAO DOS REFERENCIAIS CURRICULARES NACIO
      NAIS-NACIONAL
      QUANTIDADE DE O.S.:     1  VALOR: R$ 72.015,54

      PROGRAMA:
      BRASIL ALFABETIZADO
      AÇÃO:
      CONCESSAO DE BOLSA AO ALFABETIZADOR - NACIONAL
      QUANTIDADE DE O.S.:     1  VALOR: R$ 107.432,00
      AÇÃO:
      APOIO A AMPLIACAO DA OFERTA DE VAGAS DO ENSINO FUNDAMEN
      TAL A JOVENS E ADULTOS - NACIONAL
      QUANTIDADE DE O.S.:     1  VALOR: R$ 507.131,20
      AÇÃO:
      CONCESSAO DE BOLSA AO ALFABETIZADOR - NACIONAL
      QUANTIDADE DE O.S.:     2  VALOR: R$ 107.432,00

      PROGRAMA:
      BRASIL ESCOLARIZADO
      AÇÃO:
      APOIO A ALIMENTACAO ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA - NO EST
      ADO DE SERGIPE
      QUANTIDADE DE O.S.:     1  VALOR: R$ 1.970.765,20
      AÇÃO:
      CENSO ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA - NACIONAL
      QUANTIDADE DE O.S.:     1  VALOR: Não se aplica
      AÇÃO:
      PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO DA SAUDE DO ESCOLAR NA EDUCA
      CAO BASICA - NACIONAL
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      QUANTIDADE DE O.S.:     1  VALOR: R$ 64.860,00

      PROGRAMA:
      DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
      AÇÃO:
      IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE CENTROS ESCOLARES DE EDUCA
      CAO PROFISSIONAL - PROEP - NACIONAL
      QUANTIDADE DE O.S.:     1  VALOR: R$ 2.730.831,00

      PROGRAMA:
      DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
      AÇÃO:
      DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - N
      A REGIAO NORDESTE
      QUANTIDADE DE O.S.:     1  VALOR: R$ 263.994,50
      AÇÃO:
      APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL - NAC
      IONAL
      QUANTIDADE DE O.S.:     1  VALOR: R$ 27.705,44

      PROGRAMA:
      DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO
      AÇÃO:
      EXPANSAO E MELHORIA DA REDE ESCOLAR ESTADUAL DO ENSINO
      MEDIO
      QUANTIDADE DE O.S.:     4  VALOR: R$ 2.991.947,90

      PROGRAMA:
      DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO
      AÇÃO:
      EXPANSAO E MELHORIA DA REDE ESCOLAR - PROMED - NACIONAL
      QUANTIDADE DE O.S.:     2  VALOR: R$ 5.448.639,00

      PROGRAMA:
      ESCOLA MODERNA
      AÇÃO:
      DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO ESPECIAL - N
      ACIONAL
      QUANTIDADE DE O.S.:     1  VALOR: Não se aplica

      PROGRAMA:
      TODA CRIANCA NA ESCOLA
      AÇÃO:
      VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR-NACIONAL
      QUANTIDADE DE O.S.:     1  VALOR: R$ 80.000,00

      PROGRAMA:
      VALORIZACAO E FORMACAO DE PROFESSORES E TRABALHADORES DA EDU
      AÇÃO:
      APOIO A FORMACAO CONTINUADA DOS TRABALHADORES ESTADUAIS
       E MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA - NACIONAL
      QUANTIDADE DE O.S.:     1  VALOR: R$ 58.099,00
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36000 MINISTERIO DA SAUDE
      PROGRAMA:
      ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS
      AÇÃO:
      INCENTIVO FINANCEIRO A MUNICIPIOS HABILITADOS A PARTE V
      ARIAVEL DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB PARA ASSISTENCI
      A FARMACEUTICA BASICA - NO ESTADO DE SERGIPE
      QUANTIDADE DE O.S.:     1  VALOR: R$ 1.556.966,42

      PROGRAMA:
      ATENCAO BASICA EM SAUDE
      AÇÃO:
      ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO NOS MUNICIPIOS BRASILEI
      ROS - NO ESTADO DE SERGIPE
      QUANTIDADE DE O.S.:     1  VALOR: R$ 11.517.379,74
      AÇÃO:
      INCENTIVO FINANCEIRO A MUNICIPIOS HABILITADOS A PARTE V
      ARIAVEL DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB PARA A SAUDE DA
       FAMILIA
      QUANTIDADE DE O.S.:     1  VALOR: R$ 17.713.840,00
      AÇÃO:
      ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE S
      AUDE - NACIONAL
      QUANTIDADE DE O.S.:    19  VALOR: R$ 13.672.724,06

      PROGRAMA:
      ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL NO SISTEMA UNICO DE SAUDE
      AÇÃO:
      ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS
       EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS E
      M GESTAO PLENA/AVANCADA
      QUANTIDADE DE O.S.:     2  VALOR: R$ 18.308.939,00

      PROGRAMA:
      VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE
      AÇÃO:
      INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MU
      NICIPIOS CERTIFICADOS PARA A EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D
      E DOENCAS
      QUANTIDADE DE O.S.:     1  VALOR: R$ 2.635.553,10

49000 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
      PROGRAMA:
      AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF
      AÇÃO:
      FINANCIAMENTO E EQUALIZACAO DE JUROS PARA A AGRICULTURA
       FAMILIAR - PRONAF (LEI N: 8.427, DE 1992) - NACIONAL
      QUANTIDADE DE O.S.:     1  VALOR: Não se aplica
      AÇÃO:
      APOIO A PROJETOS MUNICIPAIS DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIC
      OS EM AGRICULTURA FAMILIAR - NA REGIAO NORDESTE
      QUANTIDADE DE O.S.:     2  VALOR: R$ 50.400,00
      AÇÃO:
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      ASSISTENCIA FINANCEIRA A PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA E
      SERVICOS MUNICIPAIS-SERGIPE
      QUANTIDADE DE O.S.:     2  VALOR: R$ 59.305,00
      AÇÃO:
      CAPACITACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES-NACIONAL
      QUANTIDADE DE O.S.:     2  VALOR: R$ 191.004,00
      AÇÃO:
      FOMENTO A ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL PARA AGR
      ICULTORES FAMILIARES - NACIONAL
      QUANTIDADE DE O.S.:     4  VALOR: R$ 1.120.000,00

      PROGRAMA:
      ASSENTAMENTOS SUSTENTAVEIS PARA TRABALHADORES RURAIS
      AÇÃO:
      PROJETOS DE ASSENTAMENTO RURAL EM IMPLANTACAO - NACIONA
      L
      QUANTIDADE DE O.S.:     2  VALOR: R$ 3.002.567,46

      PROGRAMA:
      BRASIL ALFABETIZADO
      AÇÃO:
      ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NAS AREAS DE REFORMA
      AGRARIA - NACIONAL
      QUANTIDADE DE O.S.:     2  VALOR: R$ 263.735,56

      PROGRAMA:
      DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE TERRITORIOS RURAIS
      AÇÃO:
      APOIO A PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS EM TERRI
      TORIOS RURAIS - NA REGIAO NORDESTE
      QUANTIDADE DE O.S.:     2  VALOR: R$ 106.000,00
      AÇÃO:
      CAPACITACAO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO - NACIONAL
      QUANTIDADE DE O.S.:     2  VALOR: R$ 140.000,00

      PROGRAMA:
      DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL NA REFORMA AGRARIA
      AÇÃO:
      RECUPERACAO, QUALIFICACAO E EMANCIPACAO DE PROJETOS DE
      ASSENTAMENTO RURAL - NACIONAL
      QUANTIDADE DE O.S.:     2  VALOR: R$ 26.534,00
      AÇÃO:
      ASSISTENCIA TECNICA E CAPACITACAO DE ASSENTADOS - RECUP
      ERACAO - NACIONAL
      QUANTIDADE DE O.S.:     2  VALOR: R$ 844.480,00

      PROGRAMA:
      EDUCACAO DO CAMPO (PRONERA)
      AÇÃO:
      FORMACAO DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR ADAPTADOS A
       REFORMA AGRARIA E AGRICULTURA FAMILIAR - NACIONAL
      QUANTIDADE DE O.S.:     2  VALOR: R$ 1.800.000,00
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55000 MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME
      PROGRAMA:
      ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR
      AÇÃO:
      AQUISICAO DE ALIMENTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMI
      LIAR - NACIONAL
      QUANTIDADE DE O.S.:     1  VALOR: R$ 18.762.100,00

      PROGRAMA:
      ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA
      AÇÃO:
      ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA
      QUANTIDADE DE O.S.:     2  VALOR: R$ 1.620.000,00

      PROGRAMA:
      DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS
      AÇÃO:
      INSTALACAO DE NUCLEOS DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA
      QUANTIDADE DE O.S.:     1  VALOR: R$ 57.330,00

      PROGRAMA:
      ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL
      AÇÃO:
      ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM ACOES SOCIOED
      UCATIVAS E DE CONVIVENCIA - NACIONAL
      QUANTIDADE DE O.S.:     1  VALOR: R$ 2.105.550,00

      PROGRAMA:
      GESTAO DA POLITICA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
      AÇÃO:
      FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS E COMISSOES DE GESTAO COMPA
      RTILHADA DA ASSISTENCIA SOCIAL - NACIONAL
      QUANTIDADE DE O.S.:     1  VALOR: Não se aplica

      PROGRAMA:
      PROTECAO SOCIAL A INFANCIA, ADOLESCENCIA E JUVENTUDE
      AÇÃO:
      CONCESSAO DE BOLSA PARA JOVENS DE 15 A 17 ANOS EM SITUA
      CAO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO SOCIAL - NACIONAL
      QUANTIDADE DE O.S.:     1  VALOR: R$ 281.248,03
      AÇÃO:
      SERVICOS DE PROTECAO SOCIOASSISTENCIAL A CRIANCA E AO A
      DOLESCENTE - NACIONAL
      QUANTIDADE DE O.S.:     3  VALOR: R$ 798.767,39

      PROGRAMA:
      PROTECAO SOCIAL A PESSOA IDOSA
      AÇÃO:
      SERVICO DE PROTECAO SOCIOASSISTENCIAL A PESSOA IDOSA -
      NACIONAL
      QUANTIDADE DE O.S.:     2  VALOR: R$ 127.567,80

      PROGRAMA:
      PROTECAO SOCIAL A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA
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      AÇÃO:
      CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MODERNIZACAO DE CENTROS PUBLICO
      S DE ATENDIMENTO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA
      QUANTIDADE DE O.S.:     2  VALOR: Não se aplica
      AÇÃO:
      SERVICOS DE PROTECAO SOCIOASSISTENCIAL A PESSOA COM DEF
      ICIENCIA
      QUANTIDADE DE O.S.:     1  VALOR: R$ 30.000,00

      PROGRAMA:
      REDE SOLIDARIA DE RESTAURANTES POPULARES
      AÇÃO:
      APOIO A INSTALACAO DE RESTAURANTES POPULARES PUBLICOS E
       DE PEQUENAS UNIDADES DE PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE
      REFEICOES
      QUANTIDADE DE O.S.:     1  VALOR: R$ 960.000,00

      PROGRAMA:
      TRANSFERENCIA DE RENDA COM CONDICIONALIDADES
      AÇÃO:
      TRANSFERENCIA DE RENDA DIRETAMENTE AS FAMILIAS EM CONDI
      CAO DE POBREZA E EXTREMA POBREZA (LEI N: 10.836, DE 200
      4) - NACIONAL
      QUANTIDADE DE O.S.:     1  VALOR: R$ 23.253.677,00

56000 MINISTERIO DAS CIDADES
      PROGRAMA:
      INFRA-ESTRUTURA URBANA
      AÇÃO:
      AGUES DE REESTRUTURAGCO URBANA, INTERLIGAGCO DE AREAS U
      RBANAS E DE ADEQUAGCO DE VIAS-AGUES DE REESTRUTURA
      QUANTIDADE DE O.S.:     2  VALOR: R$ 12.188.000,00

      PROGRAMA:
      MORAR MELHOR
      AÇÃO:
      APOIO A HABITACAO POPULAR - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDI
      NARIO) - NACIONAL
      QUANTIDADE DE O.S.:     1  VALOR: R$ 5.500.000,00

      PROGRAMA:
      URBANIZACAO, REGULARIZACAO E INTEGRACAO DE ASSENTAMENTOS PRE
      AÇÃO:
      APOIO A MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE DE ASS
      ENTAMENTOS PRECARIOS - MELHORIA DAS CONDICOES DE HABI
      QUANTIDADE DE O.S.:     1  VALOR: R$ 8.757.516,16
      AÇÃO:
      APOIO A URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS (HABITAR
      -BRASIL) - NACIONAL
      QUANTIDADE DE O.S.:     1  VALOR: R$ 8.196.290,00

      TOTAL DE O.S.:    95 VALOR TOTAL: R$ 171.016.827,50
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4.        Este   relatório,   destinado  aos  órgãos  e  entidades  da
Administração  Pública  Federal,  gestores  centrais  dos programas de
execução  descentralizada,  contempla,  em  princípio, constatações de
campo  que  apontam  para  o  possível descumprimento  de dispositivos
legais e contratuais estabelecidos para esse tipo de execução.

5.       Esclarecemos  que  os  Executores  Municipais  dos Programas,
quanto   àqueles   sob  sua  responsabilidade,  já  foram  previamente
informados   sobre   os  fatos  relatados,  tendo  se  manifestado  em
11Out2006,  cabendo  ao  Ministério supervisor, nos casos pertinentes,
adotar  as  providências corretivas visando à consecução das políticas
públicas, bem como à apuração das responsabilidades.

6.       Nesse  sentido,  os  resultados das fiscalizações realizadas,
sempre  que  os  trabalhos  tenham  evidenciado  fatos  relevantes que
indiquem  impropriedades/irregularidades  na  aplicação  dos  recursos
federais examinados estão demonstrados a seguir, por Ministério:

SUMÁRIO DAS CONSTATAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

25000 MINISTERIO DA FAZENDA
1.1.1   CONSTATAÇÃO:
FALSA DECLARAÇÃO COM VISTAS À LIBERAÇÃO DE RECURSOS
1.1.2   CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA  DE COMPROVAÇÃO, POR PARTE DO MUTUÁRIO, DA AQUISIÇÃO DOS BENS
FINANCIADOS COM RECURSOS DO PRONAF

26000 MINISTERIO DA EDUCACAO
2.1.1   CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA  DE  NOTIFICAÇÃO  DE  RECEBIMENTO  DE  RECURSOS  DO PNTE PELO
MUNICÍPIO.
2.2.1   CONSTATAÇÃO:
Fracionamento de licitação.
2.2.2   CONSTATAÇÃO:
Falta de manutenção nas estruturas físicas de escolas estaduais.
2.2.3   CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA   DE   DETALHAMENTO   DOS  SERVIÇOS  CONSTANTES  DA  PLANILHA
ORÇAMENTÁRIAS QUE TÊM COMO UNIDADE DE MEDIDA "VERBA".
2.2.4   CONSTATAÇÃO:
DUPLICIDADE  DE  PREVISÃO  DE SERVIÇOS NAS PLANILHAS APRESENTADAS PELA
LICITANTE VENCEDORA.
2.2.5   CONSTATAÇÃO:
TAXA  DE  BENEFÍCIOS  E DESPESAS INDIRETAS (BDI) ACIMA DA REALIDADE DE
MERCADO  COM  IMPACTO  ANTIECONÔMICO  NO  MONTANTE  DE  R$  111.276,12
2.2.6   CONSTATAÇÃO:
SUBSTITUIÇÃO  DE  ITEM CONSTANTE DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA POR OUTRO DE
MENOR VALOR OCASIONANDO PREJUÍZO NO VALOR DE R$ 19.058,75.
2.2.7   CONSTATAÇÃO:
SUBUTILIZAÇÃO  DE  EQUIPAMENTO  CONSTANTE  DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA
REFORMA DO COLÉGIO ATHENEU SERGIPENSE.
2.2.8   CONSTATAÇÃO:
Divergência  entre  serviços  constantes  da planilha orçamentária e a
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verificação "in loco".
2.2.9   CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA DE EQUIPAMENTO CONSTANTE DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.
2.3.1   CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA  DE  NOTIFICAÇÕES  DE  RECEBIMENTO  DE  RECURSOS DO PEJA PELO
MUNICÍPIO.
2.3.2   CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA  DE  CONTROLE DE ESTOQUE DOS ALIMENTOS RECEBIDOS NAS UNIDADES
ESCOLARES COM RECURSOS DO PEJA.
2.3.3   CONSTATAÇÃO:
INEXISTÊNCIA  DE  SEGREGAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES ENTRE OS ALIMENTOS
RECEBIDOS COM OS RECURSOS DO PEJA E DO PNAE.
2.3.4   CONSTATAÇÃO:
FALHAS NA COMPOSIÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS RELATIVOS
AO PEJA.
2.3.5   CONSTATAÇÃO:
VALORES CONTRATADOS E ORÇADOS RELATIVOS A LICITAÇÕES INCOMPATÍVEIS COM
OS DE MERCADO.
2.3.6   CONSTATAÇÃO:
DIVULGAÇÃO  INADEQUADA  DAS  AÇÕES  DO  PROGRAMA  BRASIL  ALFABETIZADO
2.3.7   CONSTATAÇÃO:
OMISSÃO  NO  DEVER  DE  PRESTAR  CONTAS  DOS  RECURSOS  RECEBIDOS PARA
EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO BRALF- EXERCÍCIO 2004
2.3.8   CONSTATAÇÃO:
UTILIZAÇÃO  IRREGULAR  DE  RECURSOS  DESTINADOS  À  FORMAÇÃO INICIAL E
CONTINUADA DE ALFABETIZADORES
2.3.9   CONSTATAÇÃO:
FALTA   DE   DEVOLUÇÃO   DE   VALORES  NÃO-PAGOS  AOS  ALFABETIZADORES
2.3.10  CONSTATAÇÃO:
PAGAMENTO A MAIOR DE BOLSAS AOS ALFABETIZADORES
2.3.11  CONSTATAÇÃO:
DIRECIONAMENTO   NA   CONTRATAÇÃO   DE  ENTIDADE  PARA  REALIZAÇÃO  DE
CAPACITAÇÃO  DOS  ALFABETIZADORES  DO  BRALF  PARA  O  CICLO 2005/2006
2.3.12  CONSTATAÇÃO:
FRAGILIDADE  NA  COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA E PRECARIEDADE NO ARQUIVAMENTO
DA PRODUÇÃO ESCRITA DOS ALFABETIZANDOS
2.3.13  CONSTATAÇÃO:
IRREGULARIDADES  NA  SELEÇÃO  DE  INSTITUTO  PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE
CAPACITAÇÃO DE ALFABETIZADORES DO BRALF
2.3.14  CONSTATAÇÃO:
PRÁTICA   DE  ATOS  ANTIECONÔMICOS  NA  GESTÃO  DE  RECURSOS  FEDERAIS
DESTINADOS À CAPACITAÇÃO DE ALFABETIZADORES
2.3.15  CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DE UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS CONTRATADOS PELO
INSTITUTO PARCEIRO (OSCIP)
2.3.16  CONSTATAÇÃO:
APROPRIAÇÃO  INDEVIDA  DE  TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (10%) NÃO PREVISTA NO
TERMO DE PARCERIA
2.3.17  CONSTATAÇÃO:
CONCESSÃO  INDEVIDA  DE  ADIANTAMENTOS  DE CAIXA E SEM APRESENTAÇÃO DA
ADEQUADA PRESTAÇÃO DE CONTAS
2.3.18  CONSTATAÇÃO:
PAGAMENTO,  COM  RECURSOS  DO  BRALF,  DE  DESPESAS RELATIVAS A OUTROS
PROGRAMAS
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2.4.1   CONSTATAÇÃO:
ARMAZENAMENTO  EM  ESCOLAS  DE  GÊNEROS  ALIMENTÍCIOS  COM  PRAZOS  DE
VALIDADE VENCIDOS.
2.4.2   CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A ENTIDADE BENEFICIÁRIA DO PNAE.
2.4.3   CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA   DE   ENCAMINHAMENTO  E  ENCAMINHAMENTO  FORA  DO  PRAZO  DE
NOTIFICAÇÕES  DA PREFEITURA CONCERNENTES AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO
PNAE PELO MUNICÍPIO.
2.4.4   CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA DE CONTROLE DE ESTOQUE DOS ALIMENTOS RECEBIDOS NAS ESCOLAS.
2.4.5   CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTE DO PODER LEGISLATIVO EM ATO DE
NOMEAÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
2.4.6   CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA  DE  CLÁUSULAS  NECESSÁRIAS  NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DO
PNAE.
2.4.7   CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA  DE  DIVULGAÇÃO  PELO  CONSELHO  DE  ALIMENTAÇÃO  ESCOLAR DOS
RECURSOS RECEBIDOS PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA.
2.4.8   CONSTATAÇÃO:
CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE ARMAZENAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
2.4.9   CONSTATAÇÃO:
ATUAÇÃO FISCALIZATÓRIA INCIPIENTE POR PARTE DO CAE NAS ESCOLAS.
2.4.10  CONSTATAÇÃO:
VALORES  CONTRATADOS  E  ORÇADOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INCOMPATÍVEIS
COM OS DE MERCADO.
2.4.11  CONSTATAÇÃO:
DIVERGÊNCIA  ENTRE  O NÚMERO DE ALUNOS APURADO NOS DIÁRIOS DE CLASSE E
O INFORMADO NO CENSO ESCOLAR.
2.4.12  CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES MÍNIMAS NAS FICHAS DE MATRÍCULA DOS ALUNOS.
2.5.1   CONSTATAÇÃO:
OBRAS  DE  CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARALISADAS E
EM  ESTADO  DE  ABANDONO,  PODENDO  CAUSAR  UM  PREJUÍZO  AO ERÁRIO NO
MONTANTE DE R$ 766.496,97.
2.6.1   CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA  DE  NOTIFICAÇÃO  DE  RECEBIMENTO DE RECURSOS DO CONVÊNIO N.º
807450 (PROFAPOIO) PELO MUNICÍPIO
2.7.1   CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA  DE  NOTIFICAÇÃO  DE  RECEBIMENTO  DE  RECURSOS  DO  CONVÊNIO
816037/2004 (EDUCAÇÃO ESPECIAL) PELO MUNICÍPIO.
2.8.1   CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÕES DE RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PDDE.
2.8.2   CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA  DE  CONTROLE DE ESTOQUE NAS UNIDADES ESCOLARES DOS MATERIAIS
RECEBIDOS.
2.8.3   CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.
2.8.4   CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA  DE  NOTIFICAÇÕES  DE  RECEBIMENTO  DE RECURSOS DO PNATE PELO
MUNÍCIPIO.
2.9.1   CONSTATAÇÃO:
FURTO/DESAPARECIMENTO   DE  BENS  ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROMED NO
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VALOR DE R$ 38.888,64.
2.9.2   CONSTATAÇÃO:
SUBUTILIZAÇÃO  DE  EQUIPAMENTOS  ADQUIRIDOS  COM RECURSOS DO PROMED NO
VALOR DE R$ 137.579,85.
2.9.3   CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA  DE IDENTIFICAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO
CONVÊNIO 23/2004 - PROMED.
2.9.4   CONSTATAÇÃO:
DESVIO  DE  FINALIDADE  NA  UTILIZAÇÃO  DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS COM
RECURSOS DO PROMED.

36000 MINISTERIO DA SAUDE
3.1.1   CONSTATAÇÃO:
TRANSFERÊNCIA   INDEVIDA   DE   RECURSOS   DA   CONTA   DE  VIGILÂNCIA
EPIDEMIOLÓGICA.
3.1.2   CONSTATAÇÃO:
REALIZAÇÃO  DE  DESPESAS  NÃO  EXCLUSIVAS  OU  INDEVIDAS  COM RECURSOS
DA EPIDEMIOLOGIA.
3.1.3   CONSTATAÇÃO:
NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA DISPONIBILIZAÇÃO DOS
RECURSOS  DA  CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DO TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA
EM SAÚDE.
3.1.4   CONSTATAÇÃO:
IRREGULARIDADES  NA  CONTRATAÇÃO E PAGAMENTOS A ENTIDADES DO 3.º SETOR
PARA AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA.
3.2.1   CONSTATAÇÃO:
APRESENTAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE MUNICIPAL COM VIGÊNCIA EXPIRADA.
3.2.2   CONSTATAÇÃO:
FALTA  DE COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES PERIÓDICAS DO CONSELHO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU.
3.2.3   CONSTATAÇÃO:
ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO EXTEMPORÂNEAS DO RELATÓRIO DE GESTÃO 2005.
3.2.4   CONSTATAÇÃO:
IMPROPRIEDADES     NA    COMPOSIÇÃO    DO    CONSELHO   MUNICIPAL   DE
SAÚDE.
3.2.5   CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO SUPORTE PARA AS DESPESAS REALIZADAS.
3.2.6   CONSTATAÇÃO:
IMPOSSIBILIDADE  DE  AVALIAÇÃO  DA  PERTINÊNCIA/ADEQUAÇÃO  DOS  GASTOS
RELATIVOS À PARTE FIXA DA ATENÇÃO BÁSICA.
3.2.7   CONSTATAÇÃO:
REALIZAÇÃO DE DESPESAS SEM OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS.
3.2.8   CONSTATAÇÃO:
CARACTERIZAÇÃO  INDEVIDA  DE SITUAÇÕES EMERGENCIAIS PARA A DISPENSA DE
PROCESSO LICITATÓRIO EM DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO PAB.
3.2.9   CONSTATAÇÃO:
PAGAMENTOS DE DESPESAS NÃO PREVISTAS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA.
3.2.10  CONSTATAÇÃO:
REALIZAÇÃO DE DESPESAS INDEVIDAS COM RECURSOS DO PAB.
3.2.11  CONSTATAÇÃO:
DIRECIONAMENTO EM SELEÇÃO DE FORNECEDOR.
3.2.12  CONSTATAÇÃO:
INDÍCIOS DE FRAUDE NA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO.
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3.2.13  CONSTATAÇÃO:
CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.
3.2.14  CONSTATAÇÃO:
DEFICIÊNCIA NO CONTROLE DA CARGA HORÁRIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF.
3.2.15  CONSTATAÇÃO:
PROBLEMAS NA ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTO DANTAS.
3.2.16  CONSTATAÇÃO:
IMPROPRIEDADES NA CELEBRAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.
3.2.17  CONSTATAÇÃO:
PAGAMENTO INDEVIDO NO VALOR DE R$ 3.666,37.
3.2.18  CONSTATAÇÃO:
EQUIPAMENTOS  E  MÓVEIS  HOSPITALARES, ADQUIRIDOS NO VALOR TOTAL DE R$
36.886,90,  ANTES  DO INÍCIO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA
DE SAÚDE.
3.2.19  CONSTATAÇÃO:
FALTA  DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS HOSPITALARES, ADQUIRIDOS
NO VALOR TOTAL DE R$ 10.563,14.
3.2.20  CONSTATAÇÃO:
FALTA  DE DETALHAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, NO VALOR TOTAL
DE R$ 14.509,76.
3.2.21  CONSTATAÇÃO:
PAGAMENTO POR SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS, NO VALOR DE R$ 6.723,77.
3.2.22  CONSTATAÇÃO:
EQUIPAMENTOS  E  MÓVEIS  HOSPITALARES, ADQUIRIDOS NO VALOR TOTAL DE R$
49.289,62,  ANTES  DA  CONCLUSÃO  DAS  OBRAS  DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE
BÁSICA DE SAÚDE.
3.2.23  CONSTATAÇÃO:
IMPROPRIEDADES NA CELEBRAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.
3.2.24  CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA  DE  JUSTIFICATIVA  PARA  CELEBRAÇÃO  DE ADITIVOS DE OBRA, NO
VALOR TOTAL DE R$ 109.879,19.
3.2.25  CONSTATAÇÃO:
PAGAMENTO POR SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS, NO VALOR TOTAL DE R$ 25.390,70.
3.2.26  CONSTATAÇÃO:
FALTA  DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS HOSPITALARES, ADQUIRIDOS
NO VALOR TOTAL DE R$ 189.508,00.
3.2.27  CONSTATAÇÃO:
IMPROPRIEDADES NA CELEBRAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.
3.2.28  CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA  DE  JUSTIFICATIVA  PARA  CELEBRAÇÃO  DE ADITIVOS DE OBRA, NO
VALOR TOTAL DE R$ 441.873,70.
3.2.29  CONSTATAÇÃO:
PAGAMENTO   POR   SERVIÇOS  NÃO  EXECUTADOS,  NO  VALOR  TOTAL  DE  R$
122.072,83.
3.2.30  CONSTATAÇÃO:
BAIXA QUALIDADE NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRONTO
SOCORRO ZONA SUL.
3.2.31  CONSTATAÇÃO:
PAGAMENTO  ANTECIPADO DE SERVIÇOS (SERVIÇOS MEDIDOS E PAGOS, PORÉM NÃO
EXECUTADOS EM OBRAS EM EXECUÇÃO).
3.2.32  CONSTATAÇÃO:
BAIXA QUALIDADE DOS SERVIÇOS RECEBIDOS.
3.2.33  CONSTATAÇÃO:
INEXISTÊNCIA   DE   CONTROLES   NO   RECEBIMENTO   E  ARMAZENAGEM  DOS
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EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS.
3.2.34  CONSTATAÇÃO:
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS FORA DA CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA.
3.2.35  CONSTATAÇÃO:
PAGAMENTO  ANTECIPADO DE SERVIÇOS (SERVIÇOS MEDIDOS E PAGOS, PORÉM NÃO
EXECUTADOS EM OBRAS EM EXECUÇÃO).
3.2.36  CONSTATAÇÃO:
INCLUSÃO    DE    SERVIÇOS/QUANTITATIVOS   INADEQUADOS   NA   PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA.
3.2.37  CONSTATAÇÃO:
DETERIORAÇÃO  DOS  SERVIÇOS EXECUTADOS DEVIDO A ATRASO NA CONCLUSÃO DA
OBRA.
3.2.38  CONSTATAÇÃO:
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DIVERGENTES DO OBJETO DO TERMO DE CONVÊNIO.
3.2.39  CONSTATAÇÃO:
INCLUSÃO/RETIRADA  DE SERVIÇOS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, COM ALTERAÇÃO
DO MONTANTE CONTRATADO, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO CONCEDENTE.
3.2.40  CONSTATAÇÃO:
EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS.
3.2.41  CONSTATAÇÃO:
PAGAMENTO  ANTECIPADO DE SERVIÇOS (SERVIÇOS MEDIDOS E PAGOS, PORÉM NÃO
EXECUTADOS EM OBRAS EM EXECUÇÃO).
3.2.42  CONSTATAÇÃO:
INCLUSÃO DE SERVIÇOS/QUANTITATIVOS INDEVIDOS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.
3.2.43  CONSTATAÇÃO:
OCORRÊNCIA  DE  SOBREPREÇO  (SERVIÇOS CONTRATADOS COM PREÇO SUPERIOR A
MÉDIA DE MERCADO DA REGIÃO).
3.2.44  CONSTATAÇÃO:
DETERIORAÇÃO  DOS  SERVIÇOS EXECUTADOS DEVIDO A ATRASO NA CONCLUSÃO DA
OBRA.
3.2.45  CONSTATAÇÃO:
NÃO UTILIZAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 2384/2003.
3.2.46  CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA    DE   RESSARCIMENTO   TOTAL   DE   MOVIMENTAÇÃO   IRREGULAR
3.2.47  CONSTATAÇÃO:
BAIXA QUALIDADE DOS SERVIÇOS RECEBIDOS.
3.2.48  CONSTATAÇÃO:
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS POR MEIO DO CONVÊNIO 86/2003 SEM UTILIZAÇÃO.
3.2.49  CONSTATAÇÃO:
RETINÓGRAFO DANIFICADO, SEM UTILIZAÇÃO.
3.2.50  CONSTATAÇÃO:
TRANSFERÊNCIAS  INDEVIDAS  DE RECURSOS DA CONTA ESPECÍFICA DO CONVÊNIO
86/2003.
3.2.51  CONSTATAÇÃO:
NÃO  DISPONIBILIZAÇÃO  DA  TOTALIDADE  DOS  RECURSOS  DE CONTRAPARTIDA
MUNICIPAL DO CONVÊNIO N.º 86/2003.
3.2.52  CONSTATAÇÃO:
DETERIORAÇÃO  DOS  SERVIÇOS EXECUTADOS DEVIDO A ATRASO NA CONCLUSÃO DA
OBRA.
3.2.53  CONSTATAÇÃO:
INCLUSÃO/RETIRADA  DE SERVIÇOS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, COM ALTERAÇÃO
DO MONTANTE CONTRATADO, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO CONCEDENTE.
3.2.54  CONSTATAÇÃO:
ALTERAÇÕES  NAS  ESPECIFICAÇÕES  TÉCNICAS  SEM  AUTORIZAÇÃO  DO  ÓRGÃO
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CONCEDENTE.
3.2.55  CONSTATAÇÃO:
OCORRÊNCIA  DE  SUPERFATURAMENTO  (SERVIÇOS MEDIDOS E PAGOS, PORÉM NÃO
EXECUTADOS EM OBRAS JÁ CONCLUÍDAS).
3.2.56  CONSTATAÇÃO:
ALTERAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES COM PREJUÍZOS PARA O OBJETO.
3.2.57  CONSTATAÇÃO:
OCORRÊNCIA  DE  SOBREPREÇO  (SERVIÇOS CONTRATADOS COM PREÇO SUPERIOR A
MÉDIA DE MERCADO DA REGIÃO).
3.2.58  CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO EM CONVÊNIO.
3.2.59  CONSTATAÇÃO:
UTILIZAÇÃO   DE  CONTA  CORRENTE  DIVERSA  DA  CONTA  ESPECÍFICA  PARA
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO.
3.2.60  CONSTATAÇÃO:
FALTA  DE  APLICAÇÃO  FINANCEIRA  DOS  RECURSOS  TRANSFERIDOS  PARA  O
CONVÊNIO.
3.2.61  CONSTATAÇÃO:
AQUISIÇÃO DE BENS EM DIVERGÊNCIA COM PLANO DE TRABALHO DE CONVÊNIO.
3.2.62  CONSTATAÇÃO:
INOBSERVÂNCIA  DO PLANO DE TRABALHO PACTUADO NAS AQUISIÇÃO DOS BENS DO
CONVÊNIO.
3.2.63  CONSTATAÇÃO:
REALIZAÇÃO DE AQUISIÇÕES FORA DO OBJETO DO CONVÊNIO.
3.2.64  CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA  DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS NAS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS
E MATERIAIS DO CONVÊNIO 1092/2001.
3.2.65  CONSTATAÇÃO:
AQUISIÇÕES   DE  EQUIPAMENTOS  NÃO  PREVISTOS  NO  PLANO  DE  TRABALHO
3.2.66  CONSTATAÇÃO:
NÃO  UTILIZAÇÃO  DE  EQUIPAMENTO  ADQUIRIDO  POR  MEIO DO CONVÊNIO N.º
1426/2001.
3.3.1   CONSTATAÇÃO:
NÃO CONFORMIDADES DETECTADAS NO HOSPITAL DE CIRURGIA.
3.3.2   CONSTATAÇÃO:
EXISTÊNCIA DE NÃO CONFORMIDADES NO HOSPITAL SANTA ISABEL.
3.4.1   CONSTATAÇÃO:
FARMÁCIA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INSTALADA EM LOCAL INADEQUADO.
3.4.2   CONSTATAÇÃO:
NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA DISPONIBILIZAÇÃO DOS
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DA FARMÁCIA BÁSICA.
3.4.3   CONSTATAÇÃO:
COMPRAS  DE  MEDICAMENTOS  PARA  O  PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA EM VOLUME
INFERIOR AOS RECURSOS REPASSSADOS.

49000 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
4.1.1   CONSTATAÇÃO:
ASSINATURA DE CONVÊNIO COM PARECER JURÍDICO CONTRÁRIO.
4.1.2   CONSTATAÇÃO:
FRACIONAMENTO  DO  OBJETO  COM  UTILIZAÇÃO  DE  MODALIDADE INDEVIDA DE
LICITAÇÃO.
4.1.3   CONSTATAÇÃO:
FALTA DE COMPROVANTES DE RECOLHIMENTO DA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS.
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4.1.4   CONSTATAÇÃO:
DETALHAMENTO INSUFICIENTE PARA O ITEM "PASSAGEM MOLHADA".
4.1.5   CONSTATAÇÃO:
DETALHAMENTO  INSUFICIENTE  PARA  O  ITEM  "TRANSPORTE  DE MATERIAL DE
REVESTIMENTO".
4.1.6   CONSTATAÇÃO:
DETALHAMENTO INSUFICIENTE PARA ITENS DE LICITAÇÕES.
4.2.1   CONSTATAÇÃO:
ATRASO NA DESIGNAÇÃO DO ASSEGURADOR DO CONVÊNIO
4.2.2   CONSTATAÇÃO:
ATRASO  NA  APRESENTAÇÃO  DA  PRESTAÇÃO  DE  CONTAS  FINAL DO CONVÊNIO
4.2.3   CONSTATAÇÃO:
MOROSIDADE E FALHAS NO PROCEDIMENTO DE APROVAÇÃO DE CONTAS, RESULTANDO
EM DIMINUIÇÃO DOS VALORES A RECOLHER PELO CONVENENTE.
4.2.4   CONSTATAÇÃO:
DESPESAS REALIZADAS FORA DA VIGÊNCIA DO CONVÊNIO
4.2.5   CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA   DE   COTAÇÕES  DE  PREÇOS  NOS  PROCEDIMENTOS  LICITATÓRIOS
4.2.6   CONSTATAÇÃO:
ASSINATURA DE CONVÊNIO COM PARECER JURÍDICO DESFAVORÁVEL.
4.3.1   CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL EM DOSSIÊ DE CRÉDITO
4.3.2   CONSTATAÇÃO:
ALTERAÇÃO  DE META CONTIDA NO PLANO DE TRABALHO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO
4.3.3   CONSTATAÇÃO:
IMPROPRIEDADES NA REALIZAÇÃO E PAGAMENTO DE DESPESAS
4.3.4   CONSTATAÇÃO:
Aprovação  de Prestação de Contas Final sem a comprovação das despesas
referentes à parcela de R$ 8.700,00.
4.3.5   CONSTATAÇÃO:
Substituição  indevida  de entidade responsável pelo acompanhamento da
execução das metas do contrato de repasse.
4.3.6   CONSTATAÇÃO:
APROVAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO COM INSUFICIENTE DETALHAMENTO TÉCNICO E
FINANCEIRO
4.3.7   CONSTATAÇÃO:
FALHAS  NO  PROJETO  DE  ATIVIDADES  INTEGRANTE DO CONTRATO DE REPASSE
4.3.8   CONSTATAÇÃO:
APROVAÇÃO  INDEVIDA  DE  PRESTAÇÃO  DE CONTAS POR PARTE DA CONTRATANTE
4.3.9   CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, COM
PREJUÍZO POTENCIAL DE R$ 16.655,00
4.3.10  CONSTATAÇÃO:
INSUFICIENTE COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS PARA TRANSPORTE, COM
PREJUÍZO POTENCIAL DE R$ 7.500,00
4.3.11  CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DA CONTRAPARTIDA - PREJUÍZO POTENCIAL DE R$
4.360,00.
4.3.12  CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA  DE  RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E IMPOSTOS
INCIDENTES NAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇO.
4.3.13  CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA  DE  COTAÇÕES  DE  PREÇOS  NAS  AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
4.3.14  CONSTATAÇÃO:
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PAGAMENTOS EFETUADOS DE MANEIRA DIVERSA DAS ADMITIDAS PELA LEGISLAÇÃO.
4.3.15  CONSTATAÇÃO:
CONTRATO  DE  REPASSE FIRMADO SEM ATENDIMENTO DE REQUISITOS NORMATIVOS
4.3.16  CONSTATAÇÃO:
APROVAÇÃO   DE  PROJETO  DE  ATIVIDADES  SEM  DETALHAMENTO  DE  CUSTOS
4.3.17  CONSTATAÇÃO:
PAGAMENTO  DE  AJUDA  DE  CUSTO  A PESSOAS NÃO DOCUMENTADAS - PREJUÍZO
POTENCIAL DE R$ 2.350,00.
4.3.18  CONSTATAÇÃO:
COMPROVANTES  DE  DESPESAS  NÃO  NOMINAIS À CONTRATADA, NO VALOR DE R$
2.085,06.
4.3.19  CONSTATAÇÃO:
INDÍCIOS  DE  PAGAMENTO  DE  DESPESAS ALHEIAS AO OBJETO DO CONVÊNIO NO
VALOR DE R$ 12.000,00
4.3.20  CONSTATAÇÃO:
COBRANÇA  INDEVIDA  DE  TAXA  DE ADMINISTRAÇÃO NO VALOR DE R$ 1.704,00
4.3.21  CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA  DE  RECOLHIMENTOS DE TRIBUTOS DESCONTADOS AOS PRESTADORES DE
SERVIÇO, NO VALOR DE R$ 2.729,60
4.3.22  CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO DA APLICAÇÃO DE CONTRAPARTIDA NO VALOR DE R$
3.830,00   E   INSUFICIENTE   COMPROVAÇÃO  NO  VALOR  DE  R$  3.412,00
4.3.23  CONSTATAÇÃO:
PAGAMENTOS  DE  DESPESAS  PESSOAIS COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE
4.3.24  CONSTATAÇÃO:
INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE LICITAR
4.3.25  CONSTATAÇÃO:
ASSINATURA  DE  CONTRATO  DE  REPASSE  SEM  APROVAÇÃO  DO  PROJETO  DE
ATIVIDADES
4.3.26  CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA  DE  DETALHAMENTO  DO  PLANO  DE  TRABALHO; INCONSISTÊNCIA DE
PREENCHIMENTO
4.3.27  CONSTATAÇÃO:
DEFICIÊNCIAS  NA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONTRATO DE REPASSE
GERA PREJUÍZO POTENCIAL DE R$130.389,00.
4.3.28  CONSTATAÇÃO:
DEFICIÊNCIAS  NA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONTRATO DE REPASSE
GERA PREJUÍZO POTENCIAL DE R$961,81.
4.3.29  CONSTATAÇÃO:
DEFICIÊNCIAS NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO DE REPASSE.
4.3.30  CONSTATAÇÃO:
DEFICIÊNCIAS  NA  COMPROVAÇÃO  DA  EXECUÇÃO  DO  OBJETO DE CONTRATO DE
REPASSE.
4.3.31  CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA  DE  LICITAÇÃO PARA COMPRAS E SERVIÇOS RELATIVAS AO OBJETO DE
CONTRATO DE REPASSE GERA PREJUÍZO POTENCIAL DE R$122.799,00.
4.3.32  CONSTATAÇÃO:
SAQUE DOS RECURSOS PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS EM ESPÉCIE.
4.3.33  CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA  DE  COMPROVANTES  DE  DESPESAS  GERA  PREJUÍZO  DE  R$961,81
(NOVECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS).
4.3.34  CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA DE COMPROVANTES DE DESPESAS DA CONTRAPARTIDA.
4.3.35  CONSTATAÇÃO:
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AUSÊNCIA DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE
SERVIÇOS PRESTADOS.
4.3.36  CONSTATAÇÃO:
RECIBOS  DE  DESPESAS  DE  ALIMENTAÇÃO COM VALORES IGUAIS PARA CIDADES
DIFERENTES.
4.3.37  CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA  DE  IDENTIFICAÇÃO  DE  VEÍCULOS  ABASTECIDOS COM RECURSOS DE
CONTRATO DE REPASSE, GERANDO PREJUÍZO POTENCIAL DE R$17.199,00.
4.3.38  CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA  DE  IDENTIFICAÇÃO  DE  VEÍCULOS  ALUGADOS  COM  RECURSOS  DE
CONTRATO DE REPASSE, GERANDO PREJUÍZO POTENCIAL DE R$5.290,00.
4.3.39  CONSTATAÇÃO:
RECIBOS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM INFORMAÇÕES INCOMPLETAS, GERANDO
PREJUÍZO POTENCIAL DE R$23.045,00.
4.3.40  CONSTATAÇÃO:
APROVAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO COM INSUFICIENTE DETALHAMENTO TÉCNICO E
FINANCEIRO.
4.4.1   CONSTATAÇÃO:
INFORMAÇÃO IMPROCEDENTE RELATIVA À PRESTAÇÃO DE CONTAS
4.4.2   CONSTATAÇÃO:
INSUFICIENTE COMPROVAÇÃO DA CONTRAPARTIDA
4.5.1   CONSTATAÇÃO:
ATRASO  NA  EXECUÇÃO  DO OBJETO DE CONTRATO DE REPASSE E NA UTILIZAÇÃO
DOS RECURSOS LIBERADOS.
4.5.2   CONSTATAÇÃO:
INCONSISTÊNCIAS   ENTRE  O  PLANO  DE  TRABALHO  (PT),  O  PROJETO  DE
ATIVIDADES (PAT) E A EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.

55000 MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME
5.1.1   CONSTATAÇÃO:
EXCESSO   DE   DEMISSÕES  SEM  JUSTA  CAUSA  DE  INSTRUTORES  DO  PETI
SIMULTANEAMENTE AO AUMENTO DO NÚMERO DOS MESMOS
5.1.2   CONSTATAÇÃO:
UTILIZAÇÃO  DE  CERTIDÕES NEGATIVAS INIDÔNEAS PARA FINS DE COMPROVAÇÃO
DE REGULARIDADE FISCAL.
5.1.3   CONSTATAÇÃO:
UTILIZAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DE VENDA APÓS O PRAZO MÁXIMO PREVISTO PARA
SUA EMISSÃO.
5.1.4   CONSTATAÇÃO:
IRREGULARIDADES EM PROCESSOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.
5.1.5   CONSTATAÇÃO:
REDUÇÃO  DA CARGA HORÁRIA DA JORNADA AMPLIADA E INTERRUPÇÃO DURANTE AS
FÉRIAS.
5.1.6   CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA  DE  SUPERVISÃO  DAS  ATIVIDADES  DO  PROGRAMA  PELA COMISSÃO
MUNICIPAL DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.
5.1.7   CONSTATAÇÃO:
FALHAS NO CONTROLE DOS MATERIAIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA.
5.2.1   CONSTATAÇÃO:
INDÍCIOS DE FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET.
5.2.2   CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA NA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO PROGRAMA AGENTE
JOVEM.
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5.2.3   CONSTATAÇÃO:
PAGAMENTO DE DESPESAS IMPRÓPRIAS.
5.2.4   CONSTATAÇÃO:
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS COM RECURSOS DE CONVÊNIO.
5.2.5   CONSTATAÇÃO:
DEPÓSITO  DE  CONTRAPARTIDA  FORA  DO  PRAZO  E  EM CONTA DIFERENTE DA
ESTIPULADA NO CONVÊNIO.
5.2.6   CONSTATAÇÃO:
INDÍCIOS DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET.
5.2.7   CONSTATAÇÃO:
REALIZAÇÃO DE DESPESAS EM LIMITE SUPERIOR AO PREVISTO PARA DISPENSA.
5.2.8   CONSTATAÇÃO:
PAGAMENTO DE DESPESAS IMPRÓPRIAS.
5.2.9   CONSTATAÇÃO:
REPASSE DE RECURSOS A ENTIDADES APÓS TÉRMINO DA VIGÊNCIA DE CONVÊNIOS.
5.2.10  CONSTATAÇÃO:
ENTIDADES  CONVENIADAS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NÃO ESTÃO DEVIDAMENTE
REGISTRADAS EM ÓRGÃO COMPETENTE.
5.2.11  CONSTATAÇÃO:
UTILIZAÇÃO  DE  CERTIDÕES NEGATIVAS INIDÔNEAS PARA FINS DE COMPROVAÇÃO
DE REGULARIDADE FISCAL.
5.2.12  CONSTATAÇÃO:
UTILIZAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DE VENDA APÓS O PRAZO MÁXIMO PREVISTO PARA
SUA EMISSÃO.
5.2.13  CONSTATAÇÃO:
UTILIZAÇÃO DE COTAÇÕES DE PREÇO DE EMPRESAS COM ATIVIDADES ENCERRADAS.
5.2.14  CONSTATAÇÃO:
UTILIZAÇÃO  DE COTAÇÕES DE PREÇOS INIDÔNEAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
DE SONORIZAÇÃO
5.3.1   CONSTATAÇÃO:
PAGAMENTO DE DESPESAS INCOMPATÍVEIS COM O OBJETO DO CONVÊNIO.
5.3.2   CONSTATAÇÃO:
PAGAMENTO  INDEVIDO  DE  MULTAS  CONSIGNADAS  EM  GUIAS DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL  (GPS)  E  GUIAS  DE  RECOLHIMENTO  DO  FGTS  E  INFORMAÇÕES  À
PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP).
5.4.1   CONSTATAÇÃO:
FALHAS NO CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS PRODUTORES DE LEITE.
5.4.2   CONSTATAÇÃO:
CLÁUSULA CONTRATUAL INCOMPATÍVEL COM AS NORMAS DO PROGRAMA.
5.4.3   CONSTATAÇÃO:
MOVIMENTAÇÃO   DE   RECURSOS  EM  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA  DIVERSA  DA
ESTABELECIDA PELO PROGRAMA.
5.5.1   CONSTATAÇÃO:
ENTIDADE CONVENIADA REALIZOU DESPESA INCOMPATÍVEL COM O PROGRAMA.
5.5.2   CONSTATAÇÃO:
INDÍCIOS DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET.
5.5.3   CONSTATAÇÃO:
PAGAMENTO DE DESPESAS IMPRÓPRIAS.
5.5.4   CONSTATAÇÃO:
FALTA  DE  ESTRUTURA ADEQUADA NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL (CRAS).
5.5.5   CONSTATAÇÃO:
REALIZAÇÃO  DE DESPESAS EM LIMITE SUPERIOR PREVISTO PARA A DISPENSA DE
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. FUGA AO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.
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5.5.6   CONSTATAÇÃO:
DESCUMPRIMENTO  DE  REQUISITOS  PARA  HABILITAÇÃO  NA  GESTÃO PLENA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL.
5.6.1   CONSTATAÇÃO:
FALTA DE TRANSPARÊNCIA NOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS PÚBLICOS.
5.6.2   CONSTATAÇÃO:
UTILIZAÇÃO  DE  RECURSOS  DO  PROGRAMA  DE  PROTEÇÃO À PESSOA IDOSA EM
DESPESA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-PETI.
5.6.3   CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA  DE  CRITÉRIOS  TÉCNICOS  PARA  CONTRATAÇÃO DE COORDENADOR DE
PROJETO.
5.6.4   CONSTATAÇÃO:
AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS SEM PROCESSO LICITATÓRIO.
5.6.5   CONSTATAÇÃO:
PAGAMENTO DE DESPESA FORA DA VIGÊNCIA DE CONVÊNIO.
5.6.6   CONSTATAÇÃO:
INDÍCIOS DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET.
5.7.1   CONSTATAÇÃO:
PAGAMENTO  DE  BENEFÍCIOS  DO  BOLSA  FAMÍLIA A FAMÍLIAS RESIDENTES EM
OUTROS MUNICÍPIOS.
5.7.2   CONSTATAÇÃO:
PAGAMENTO  DE  BENEFÍCIO  A  FAMÍLIA  NÃO  ENQUADRADA NOS CRITÉRIOS DO
PROGRAMA.

56000 MINISTERIO DAS CIDADES
6.1.1   CONSTATAÇÃO:
OBRAS INACABADAS PREJUDICANDO O ATINGIMENTO TOTAL DO OBJETIVO.
6.2.1   CONSTATAÇÃO:
FUGA   AO   DEVIDO   PROCEDIMENTO   LICITATÓRIO   CARACTERIZADA   PELO
APROVEITAMENTO IRREGULAR DE LICITAÇÃO E CONTRATO COM MAIS DE SEIS ANOS
DE EXISTÊNCIA E VIGÊNCIA EXPIRADA.
6.2.2   CONSTATAÇÃO:
FALTA DE TRANSPARÊNCIA NOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS PÚBLICOS.
6.2.3   CONSTATAÇÃO:
BAIXA  QUALIDADE  DOS SERVIÇOS EXECUTADOS, PROPORCIONANDO DETERIORAÇÃO
PRECOCE DA OBRA.
6.2.4   CONSTATAÇÃO:
FUGA   AO   DEVIDO   PROCEDIMENTO   LICITATÓRIO   CARACTERIZADA   PELO
APROVEITAMENTO IRREGULAR DE LICITAÇÃO E CONTRATO COM MAIS DE SEIS ANOS
DE EXISTÊNCIA E VIGÊNCIA EXPIRADA.
6.2.5   CONSTATAÇÃO:
FALTA DE TRANSPARÊNCIA NOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS PÚBLICOS.
6.2.6   CONSTATAÇÃO:
BAIXA  QUALIDADE  DOS SERVIÇOS EXECUTADOS, PROPORCIONANDO DETERIORAÇÃO
PRECOCE DA OBRA.
6.2.7   CONSTATAÇÃO:
SUPERDIMENSIONAMENTO  NO ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SOLOS
PARA A PAVIMENTAÇÃO.
6.3.1   CONSTATAÇÃO:
OBRAS INACABADAS PREJUDICANDO O ATINGIMENTO TOTAL DO OBJETIVO.
6.3.2   CONSTATAÇÃO:
FALTA DE TRANSPARÊNCIA NOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS PÚBLICOS.
6.3.3   CONSTATAÇÃO:
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BAIXA  QUALIDADE  DOS SERVIÇOS EXECUTADOS, PROPORCIONANDO DETERIORAÇÃO
PRECOCE DA OBRA.
6.3.4   CONSTATAÇÃO:
ATENDIMENTO   PARCIAL  DAS  RECOMENDAÇÕES  DA  CONTROLADORIA-GERAL  DA
UNIÃO EM SERGIPE.
6.3.5   CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA  DE  ATENDIMENTO  DE  RECOMENDAÇÕES DA CONTROLADORIA-GERAL DA
UNIÃO.

7.       DENTRE  AS  CONSTATAçõES REGISTRADAS, consideramos  como  de
maior relevância as seguintes:

PROBLEMAS GRAVES

26000 MINISTERIO DA EDUCACAO

ITENS: 2.5.1  2.9.1

36000 MINISTERIO DA SAUDE

ITENS: 3.2.21  3.2.25  3.2.29  3.2.31  3.2.32  3.2.33  3.2.35  3.2.36
       3.2.40  3.2.41  3.2.42  3.2.43  3.2.52  3.2.53  3.2.54  3.2.55
       3.2.56  3.2.57

55000 MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME

ITENS: 5.2.3  5.2.6  5.5.2  5.5.3  5.6.6

56000 MINISTERIO DAS CIDADES

ITENS: 6.2.4  6.3.5

PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS

26000 MINISTERIO DA EDUCACAO

ITENS: 2.2.1  2.2.2  2.2.9  2.9.2  2.9.3  2.9.4

36000 MINISTERIO DA SAUDE

ITENS: 3.2.16  3.2.17  3.2.18  3.2.19  3.2.20  3.2.22  3.2.23  3.2.24
       3.2.26  3.2.27  3.2.28  3.2.30  3.2.37  3.2.38  3.2.39  3.2.44
       3.2.47  3.2.66  3.4.2

49000 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO

ITENS: 4.1.1  4.1.2  4.1.3  4.1.4  4.1.5  4.1.6  4.2.6  4.3.27  4.3.28
       4.3.29  4.3.30  4.3.31  4.3.32  4.3.33  4.3.34  4.3.35  4.3.36
       4.3.37  4.3.38  4.3.39  4.3.40  4.5.1  4.5.2

55000 MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME

ITENS: 5.1.1  5.2.7  5.3.1  5.4.2  5.4.3  5.5.5  5.5.6  5.6.4  5.6.5
       5.7.1  5.7.2
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56000 MINISTERIO DAS CIDADES

ITENS: 6.3.4

DETALHAMENTO DAS CONSTATAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

1 -  25000 MINISTERIO DA FAZENDA

1.1 - PROGRAMA
0351
AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF
AÇÃO              :
0281
FINANCIAMENTO E EQUALIZACAO DE JUROS PARA A AGRICULTURA
 FAMILIAR - PRONAF (LEI N: 8.427, DE 1992) - NACIONAL
OBJETIVO DA AÇÃO   :
      O Pronaf visa promover o  desenvolvimento  sustentável  do  meio
rural a partir da implementação de ações que possibilitem o aumento da
capacidade  produtiva, a  manutenção  e  a  geração  de  empregos, e a
elevação da renda,  visando a  melhoria  da  qualidade  de  vida  e  o
exercício  da  cidadania  pelos  agricultores  familiares.  O Programa
estimula  o  estabelecimento  de  parceria  dos  agricultores  e  suas
organizações com  órgãos  e  entidades da administração  pública  e da
iniciativa privada.
ORDEM DE SERVIÇO   : 183164
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
      Avaliar  a  legalidade  da  atuação  do  agente  financeiro  nas
concessões de financiamentos e  sua contribuição para o atingimento da
finalidade do Programa.
AGENTE EXECUTOR    :
BNB
ECONOMIA MISTA
QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
FUNDO A FUNDO OU CONCESSãO
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: Não se aplica

1.1.1   CONSTATAÇÃO:
FALSA DECLARAÇÃO COM VISTAS À LIBERAÇÃO DE RECURSOS

FATO:
Trata-se  do contrato de financiamento PRONAF "D"- FNE, cadastrado sob
o  número  A600010401/001,  firmado  em  25/04/2006,  no  valor  de R$
9.340,81, em período de carência, do qual foram liberados R$ 6.490,00,
pagos  diretamente  aos fornecedores e corretamente comprovados com as
correspondentes notas fiscais.
O objeto do financiamento é a reforma de barco pesqueiro preexistente,
incluindo aquisição de um guincho.
O  contrato  prevê  assessoria  empresarial  e técnica, no valor de R$
183,15, referente à fase de implantação do empreendimento, para a qual
foi  contratada  a empresa sob o CNPJ 04.830.096/0001-76, representada
pelo  engenheiro  agrônomo  inscrito sob o CPF 882.443.185-20, o mesmo
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que acompanha o projeto.
Em  30/05/2006,  objetivando a  liberação de parcela para aquisição de
redes  de pesca, o referido técnico emitiu laudo de orientação técnica
e  supervisão  creditícia,  resultante  de visita feita em 27/05/2006,
cuja conclusão transcrevemos a seguir:
"O  cliente atendeu as perspectivas da 1ª fase preconizada, realizando
a  reforma  do  barco de pesca conforme o projeto. Adquiriu madeira de
boa  qualidade,  reformando  o  casco e partes internas da embarcação,
estando  o barco todo reformado, revelando ter investido a mais do que
o financiado. O guincho também foi adquirido e já instalado e pintado,
sendo utilizado para pesca de camarão de arrasto. Tem efetuado a pesca
em  mar  aberto,  capturando  peixes e camarões, apresentando o barco,
após  a  reforma,  um  bom  desempenho.  É  um  pescador experiente na
atividade,  conseguindo  uma  boa  produção.  Com  a  segunda  parcela
pretende adquirir as redes Equiplex, o que melhorará consideravelmente
seu  potencial  pesqueiro. Já está utilizando o barco para a pesca. As
receitas  preconizas  têm  condições  de serem atendidas. Espera serem
beneficiados com a última parcela do financiamento para poder capturar
outros  peixes  e assim aumentar as receitas, estando animado com esta
perspectiva".
Ao  efetuarmos  a  verificação  "In  loco",  constatamos  a  falsidade
da declaração.
O  beneficiário  é,  na  verdade, um pescador experiente  e uma pessoa
simples, que vem, desde o pagamento efetuado pelo banco à madeireira e
ao  torneiro  mecânico incumbido da confecção do guincho, cobrando que
lhes  sejam  entregues  a  madeira e o referido guincho, até agora sem
sucesso.
O  seu  barco,  embora  siga  operando,   ainda não foi reformado pela
ausência  do  material  e  está  sendo  utilizado  um  guincho  em más
condições de conservação.
O  pescador,  ao  tomar conhecimento do teor do relatório emitido pelo
técnico, mostrou-se indignado e prontamente assinou declaração, frente
a  duas  testemunhas  (funcionários  da cooperativa de pesca na qual o
encontramos) de que não havia sido efetuada a entrega dos materiais.
Visitamos  a  oficina  do  torneiro  mecânico,  que  confirmou não ter
entregue  ainda  o guincho, que encontra-se ainda desmontado, conforme
registro fotográfico.

EVIDÊNCIA:
Dossiê da operação A600010401/001;
Declaração formal do beneficiário;
Registro fotográfico
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GUINCHO AINDA DESMONTADO NA
TORNEARIA MECÂNICA

GUINCHO AINDA DESMONTADO NA
TORNEARIA MECÂNICA

.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

1.1.2   CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA  DE COMPROVAÇÃO, POR PARTE DO MUTUÁRIO, DA AQUISIÇÃO DOS BENS
FINANCIADOS COM RECURSOS DO PRONAF

FATO:
Por  tratar-se de dois financiamentos para beneficiários com endereços
idênticos,  uma  vez  serem  irmãos os beneficiários,  foi efetuada em
conjunto  verificação  em  campo  para  aferição  da  regularidade dos
seguintes financiamentos do PRONAF:
a)  A400115301/001  - Operação de PRONAF "B", no valor de R$ 1.000,00,
para aquisição de barco para pesca artesanal, em favor de beneficiário
sob  o  CPF n.º 654.443.105-20, realizada em 19/11/2004 com vencimento
final  para 19/11/2006, inadimplente em relação à primeira parcela, no
valor de R$ 500,00 vencida em 19/11/2005.
b) A500127301/1-N - Operação PRONAF "C", no valor de R$ 4.883,76, para
aquisição  de  barco  e equipamentos para pesca artesanal, em favor do
beneficiário  sob  o  CPF 457.279.375-15, realizada em 20/10/2005, com
vencimento final para 20/10/20013 e ainda em período de carência.
O   beneficiário,  CPF  n.º  654.443.105-20,  embora  cadastrado  como
pescador,   conforme   DAP   1043455,   foi   encontrado  pela  equipe
desempenhando  outra  atividade,  a de soldador de móveis de ferro, em
sua residência.
Questionado  sobre  a  canoa objeto da obtenção de seu crédito, alegou
que  o irmão, beneficiário do outro financiamento sob análise, cuidava
das duas e que não seria possível a vistoria naquela data.
Alertado  da  obrigatoriedade  da  fiscalização,  forneceu  número  de
telefone,   entretanto   só  após  5  dias  foi  possível  contatar  o
beneficiário sob CPF 457.279.375-15, sendo marcada a vistoria dos dois
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barcos para dali a  dois dias.
A  equipe  compareceu  a sua casa na data e horário marcados, para que
ele indicasse o local dos barcos e acompanhasse a vistoria.
O  local  indicado  era  ermo,  no  qual não havia ninguém que pudesse
confirmar a propriedade dos barcos ou sua atividade regular.
Apenas  um barco foi apresentado, porém o mutuário não estava de posse
da chave do cadeado que o prendia à margem.
Perguntado  sobre a outra canoa, respondeu que estava com um ajudante,
próximo dali.
Não  havia  à vista nenhuma canoa à vista e após 20 minutos de espera,
por  tratar-se  de  local deserto, encerramos a vistoria sem que fosse
suficientemente provada a existência dos bens.

EVIDÊNCIA:
Dossiê das operações A400115301/001 e A500127301/1-N.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

2 -  26000 MINISTERIO DA EDUCACAO

2.1 - PROGRAMA
0040
TODA CRIANCA NA ESCOLA
AÇÃO              :
3699
VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR-NACIONAL
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Diminuir  a  evasão  escolar  e elevar a taxa de conclusão  do  ensino
fundamental,  em  escolas situadas, especialmente, na área rural - que
em  sua  maioria  oferecem  ensino apenas até a 4ª série - por meio da
oferta  de  transporte escolar gratuito, buscando superar a dificulda-
de  do  aluno  de  ter acesso a Ensino Fundamental de qualidade e nele
permanecer  até  a 8ª série, sem interrupção. Algumas entidades filan-
trópicas  que  ministram  a educação especial aos portadores de neces-
sidades  especiais  também  são alvo de atendimento desta ação, a qual
desempenha  importante  papel  na estratégia de universalização do en-
sino fundamental.
ORDEM DE SERVIÇO   : 182807
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
Execução  de  despesas com aquisição de veículos zero quilometro, tipo
ônibus,  microônibus,  perua  ou embarcação, destinados, exclusivamen-
te,  ao  transporte diário e gratuito dos alunos do ensino fundamental
das  redes  municipal e estadual e educação especial, prioritariamente
residentes no meio rural.
AGENTE EXECUTOR    :
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU                       O
ORGAO PUBLICO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
CONVÊNIO SIAFI 484889
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 80.000,00
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2.1.1   CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA  DE  NOTIFICAÇÃO  DE  RECEBIMENTO  DE  RECURSOS  DO PNTE PELO
MUNICÍPIO.

FATO:
Constatou-se   que   a   Prefeitura  Municipal  de  Aracaju  não  está
notificando o recebimento de recursos federais, relativos ao PNTE, aos
partidos  políticos,  aos  sindicatos  de trabalhadores e às entidades
empresariais,  com sede no município, contrariando exigência prescrita
na lei nº 9.452/97.

EVIDÊNCIA:
Não disponibilização de notificação.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"Realmente  não divulgamos o recebimento dos recursos em pauta, que se
tratava  de recurso do convênio 750167/2003, visando a aquisição de um
microônibus,  pois  achávamos  que  como  os  referidos  recursos  são
amplamente divulgados através do site do FNDE com acesso irrestrito de
qualquer  pessoa  ou entidade de classe não haveria tal necessidade de
informarmos  àquelas  entidades  mencionadas. A partir do exercício de
2005  já  fizemos  alguma  divulgação dos recursos recebidos de alguns
programas  Federais,  a  exemplo do PNAE e PNAC.(ver fls. 01 a 06). Já
foram  tomadas  medidas corretivas visando a divulgação do recebimento
de todos os recursos federais recebidos, quer sejam de Convênios, quer
sejam de Programas de caráter continuado.
Outrossim,  vale  informar que a Secretaria Municipal de Governo tem a
incumbência  de  informar,  e está informando, aos partidos políticos,
sindicatos  e  demais  entidades,  quando  os recursos provenientes da
União  são  transferidos ao Município, fato que essa Controladoria não
observou,  tendo  em  vista que não realizaram auditoria na mencionada
unidade administrativa."

ANÁLISE DA EQUIPE:
A  lei  é  clara  quanto  a  obrigação  da  Prefeitura em notificar às
referidas   entidades   o  recebimento  de  recursos  federais.   Vale
ressaltar  que  a  fiscalização  procedida  por  esta Controladoria na
Administração  Municipal  de  Aracaju  vincula-se apenas aos Programas
e/ou às Ações comunicados.  Se a execução destes Programas/Ações ou as
atitudes  inerentemente  relacionadas  são  praticadas por mais de uma
Secretaria,   trata-se  de  fato  irrelevante,  pois  cabe  a  própria
Administração Municipal disponibilizar todas as informações associadas
e  a documentação correspondente.  Cabe ressaltar também que em nenhum
momento,   seja   no   decorrer   da   fiscalização,  seja  quando  do
encaminhamento  da  justificativa, houve apresentação das notificações
em  comento.   Em  virtude  de  todo o exposto, mantemos a constatação
efetuada.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 103.453.615-04  NOME: TEREZA CRISTINA CERQUEIRA DA G
CARGO: SECRETÁRIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO
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2.2 - PROGRAMA
0045
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO
AÇÃO              :
1327
EXPANSAO E MELHORIA DA REDE ESCOLAR ESTADUAL DO ENSINO
MEDIO
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Apoiar projetos estaduais de expansão e melhoria da qualidade do aten-
dimento  da  rede escolar pública estadual de ensino médio, de forma a
garantir o atendimento integral aos egressos do ensino fundamental.
ORDEM DE SERVIÇO   : 183066
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
Os planos de trabalho elaborados pelos estados, para expansão e melho-
ria  da qualidade do atendimento do ensino médio, devem focar os muni-
cípios  selecionados  pelo  Projeto Alvorada e manter coerencia com as
políticas recomendadas pela Secretaria de Educação Básica - SEB/MEC.
São itens financiáveis do projeto ações voltadas para o fortalecimento
institucional dos  órgãos gestores da rede  pública estadual de ensino
médio;  expansão do  atendimento pela construção ou  pela ampliação de
escolas  ou por  formas alternativas;  melhoria da rede física segundo
padrão  mínimo de qualidade assumido pela Secretaria deEducação; apoio
a projetos escolares mediante repasse de recursos diretamente às esco-
las, além de ações para formar e valorizar profissionais de educação.
AGENTE EXECUTOR    :
SERGIPE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DO DESPORTO
ORGAO PUBLICO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL OU DO DF
QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
CONVÊNIO SIAFI 455553
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 1.379.923,59

2.2.1   CONSTATAÇÃO:
Fracionamento de licitação.

FATO:
Analisou-se o seguinte procedimento licitatório:
Tomada de Preço n° 50/2002, de 29/11/2002;
Objeto: Execução dos Serviços de Recuperação, Adequação e Ampliação do
Colégio  Estadual Presidente Costa e Silva, incluindo a Recuperação da
Quadra  Poliesportiva (Lote I) e Recuperação, Adequação e Ampliação do
Colégio  Estadual  José  Rollemberg  Leite, incluindo a Recuperação da
Quadra Poliesportiva (Lote II);
Agente  Executor Local: Secretaria de Estado da Educação e do Desporto
e  Lazer  em Sergipe - SEED por intermédio do Departamento Estadual de
Habitação  e  Obras  Públicas  -  DEHOP  (Convênios  n°  090/2002 e n°
093/2002);
Valores  Orçados  sem  Bonificação  de  Despesas  Indiretas  - BDI: R$
599.003,42 para o Lote I e R$ 539.307,54 para o Lote II;
Valores  Contratados:  R$  764.500,00  (Lote  I  - Contrato n° 300009-
AJ/CEHOP/2003,  de  28/02/2003) e R$ 683.782,60 (Lote II - Contrato n°
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300020-AJ/CEHOP/2003, de 01/04/2003).
O  resultado  da análise do procedimento licitatório apontou que houve
fracionamento  de  licitação,  tendo em vista que o objeto do certame,
orçado  no  total de R$ 1.138.310,96 é parte integrante do Convênio n°
103/2002,  celebrado  em 05/07/2002 entre o Ministério da Educação e a
Secretaria  de Estado da Educação e do Desporto e Lazer em Sergipe, no
valor  total  de R$ 15.061.081,00 (quinze milhões, sessenta e um mil e
oitenta e um reais), conforme plano de trabalho aprovado.
De  acordo  com  o  estabelecido  no  art. 23, § 1°, 2° e 5° da Lei de
Licitações  e  Contratos  n°  8.666/93,  o  Departamento  Estadual  de
Habitação  e  Obras  Públicas  -  DEHOP deveria adotar a modalidade de
licitação  Concorrência Pública para o objeto do Convênio n° 103/2002,
dividindo-o em tantos lotes quantos viáveis técnica e economicamente.

EVIDÊNCIA:
Tomada de Preço n° 50/2002, Convênio MEC-SEED n° 103/2002.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"O  Ilustre Analista dessa Controladoria assevera em seu relatório que
houve  fracionamento  de  licitação, na Tomada de Preço nº 50/2002, de
29/11/2002,  promovida  pela  Companhia  Estadual de Habitação e Obras
Públicas  -  CEHOP,  tendo  como  objeto,  o  Lote  I - a Execução dos
Serviços  de  Recuperação,  Adequação  e Ampliação do Colégio Estadual
Presidente   Costa   e   Silva,  incluindo  a  Recuperação  da  Quadra
Poliesportiva  e  o  Lote  II  - Recuperação, Adequação e Ampliação do
Colégio  Estadual  José  Rollemberg  Leite, incluindo a Recuperação da
Quadra Poliesportiva.
Sustenta  o  insigne  Analista que devido o valor orçado para as obras
acima  referidas,  no  montante de R$ 1.138.310,96 (Um milhão, cento e
trinta  e  oito  mil,  trezentos  e  dez  reais e noventa centavos), o
processo  licitatório  indicado  seria  Concorrência e não o promovido
pela  CEHOP,  trazendo  a colação o artigo 23, § 1º, 2º e 5º da Lei de
Licitações e Contratos nº 8.666/93.
Inicialmente, se faz necessário esclarecer, que o processo licitatório
decorreu por força dos convênios firmados a nível estadual, a saber:
a)  Convênio  nº 90/02, celebrado em 13/12/2002, entre a Secretaria de
Estado  da  Educação  e  do  Desporto e Lazer, a Companhia Estadual de
Habitação e Obras Públicas - CEHOP, com a interveniência da Secretaria
de  Estado  da  Infra - Estrutura - SEINFRA, no valor de R$ 778.659,25
(setecentos  e setenta e oito mil, seiscentos e cinqüenta e nove reais
e vinte e cinco centavos), tendo como objetivo a Execução dos Serviços
de  Recuperação,  Adequação e Ampliação do Colégio Estadual Presidente
Costa e Silva, incluindo a Recuperação da Quadra Poliesportiva.
b)  Convênio  nº 93/02, celebrado em 13/12/2002, entre a Secretaria de
Estado  da  Educação  e  do  Desporto e Lazer, a Companhia Estadual de
Habitação e Obras Públicas - CEHOP, com a interveniência da Secretaria
de  Estado  da  Infra - Estrutura - SEINFRA, no valor de R$ 701.070,73
(setecentos  e um mil, setenta reais e setenta e três centavos), tendo
como  objetivo  os  Serviços  de Recuperação, Adequação e Ampliação do
Colégio  Estadual  José  Rollemberg  Leite, incluindo a Recuperação da
Quadra Poliesportiva.
Ora,  como  se  vê,  tratam-se  de obras distintas, autônomas, a serem
executadas  em  locais diferentes, originadas de convênios diversos, e
como  tal  poderiam  ser  licitadas separadamente, não caracterizando,
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assim, fracionamento de licitação como entende o ilustre Analista.
É  oportuno  que  se traga à colação, o que escreveu a notável pena de
Maria Sylvia Zanella Di Pietro, a esse respeito,vejamos:
"(...)o  que é decisivo para a escolha da modalidade de licitação pelo
somatório dos valores de cada parcela é a possibilidade de as obras ou
serviços  da  mesma  natureza  serem  realizados  no  mesmo  local, em
conjunto (ou seja, todos formando parte de um todo) e
concomitantemente  (ou  seja,  ao  mesmo tempo).(Temas Polêmicos Sobre
Licitações e Contratos - 5ª Edição, revista e ampliada, 2ª tiragem, p.
170/171)
Esse  comentário,  com  efeito,  aplica-se  a  mão de luva para o caso
presente.  Muito embora tenha sido firmado convênio entre o Ministério
da  Educação e o Estado de Sergipe, para a realização de um Projeto de
recuperação,  ampliação de diversos colégios no Estado de Sergipe, não
há  obrigatoriedade de realizar licitação das obras sobre a modalidade
de  concorrência,  especialmente, quando os convênios a nível estadual
foram  celebrados  para  a  execução  de  obras  autônomas e em locais
diferentes."

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não  procede  a  alegação  da  Companhia Estadual de Habitação e Obras
Públicas  -  CEHOP,  tendo em vista que os objetos dos subconvênios n°
90/02  e  n°  93/02,  celebrados  em  13/12/2002 entre a Secretaria de
Estado da Educação e do Desporto e Lazer - SEED e a Companhia Estadual
de  Habitação  e Obras Públicas - CEHOP, nos valores respectivos de R$
778.659,25  e  R$  701.070,73,  são  partes integrantes do Convênio n°
103/2002  celebrado  em  05/07/2002 entre o Ministério da Educação e a
Secretaria  de  Estado  da  Educação  e do Desporto e Lazer - SEED, no
valor  total  de R$ 15.061.081,00, para reforma e ampliação de Escolas
Estaduais, conforme plano de trabalho aprovado.
Ante  essas  considerações, o Órgão Convenente SEED deveria informar à
CEHOP  (responsável  pela  elaboração  do  procedimento licitatório na
modalidade  de  Tomada  de  Preço  n° 50/02), quando da elaboração dos
subconvênios  n°  90/02  e n° 93/02, que os respectivos objetos destes
últimos  são  partes  integrantes  de  um  único Convênio n° 103/2002,
evitando-se assim o fracionamento de licitação.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 052.253.615-87  NOME: SERGIO SILVA FONTES
CARGO: EX DIRETOR PRESIDENTE DA DEHOP
CPF  : 198.898.285-53  NOME: MARIA DAS GRACAS FREITAS CARDO
CARGO: PRESID. DA COMISSAO LICITACAO

2.2.2   CONSTATAÇÃO:
Falta de manutenção nas estruturas físicas de escolas estaduais.

FATO:
O  resultado  da  inspeção  física realizada em 18/09/2006 nas Escolas
Estaduais  Presidente Costa e Silva e José Rollemberg Leite, referente
à  execução,  respectivamente,  dos  Contratos n°. Contrato n° 300009-
AJ/CEHOP/2003,  de  28/02/2003, no valor de R$ 764.500,00 e n° 300020-
AJ/CEHOP/2003, de 01/04/2003, no valor de R$ 683.782,60, apontou falta
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de   manutenção   nos   serviços,  abaixo  mencionados,  referentes  à
recuperação da estrutura física:
A) Escola Estadual Presidente Costa e Silva:
- Infiltrações nas paredes internas do banheiro feminino;
-  Cobertura  com  telhas  de  fibrocimento ondulada de 8 mm da quadra
poliesportiva;
- Laje de forro em réguas de PVC, largura=100 mm, na sala de aula;
- Esquadrias de madeira nas salas de aula.
B) Escola Estadual José Rollemberg Leite:
- Serviços de pintura da parede do muro perimetral da Escola;
-  Serviços  de pintura da parede externa do setor de Administração da
Escola.

Registros Fotográficos realizados na Escola Estadual Presidente Costa e Silva.

Convênio n° 103/02
Detalhe das infiltrações nas paredes internas do banheiro
feminino.

Convênio n° 103/02
Detalhe da Cobertura com telhas de fibrocimento ondulada
de 8 mm da quadra poliesportiva que necessita de reparos.

Convênio n° 103/02
Detalhe do estado em que se encontra a Laje de forro em
réguas de PVC, largura=100 mm, na sala de aula.

Convênio n° 103/02
Detalhe do estado em que se encontra as Esquadrias de
madeira nas salas de aula.



Controladoria-Geral da União                                                                Secretaria Federal de Controle Interno 30
Missão da SFC: “Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos.”

22º Sorteio de Unidades Municipais –  Aracaju - SE

Registros Fotográficos realizados na Escola Estadual José Rollemberg Leite.

Convênio n° 103/02
Escola Estadual Presidente José Rollemberg Leite.

Convênio n° 103/02
Detalhe da falta de manutenção nos serviços de pintura da
parede do muro da Escola.

Convênio n° 103/02
Detalhe da falta de manutenção nos serviços de pintura da
parede do muro da Escola.

Convênio n° 103/02
Detalhe da falta de manutenção nos serviços de pintura da
parede externa do setor de Administração da Escola.

EVIDÊNCIA:
Inspeção física realizada nas obras e registros fotográficos.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"A - Escola Estadual Presidente Costa e Silva:
As  infiltrações  nas paredes do banheiro feminino são provenientes de
algumas  telhas quebradas as quais serão substituídas pela Construtora
GP ENGENHARIA LTDA.
A  revisão da cobertura em telhas fibrocimento da quadra ainda não foi
totalmente  concluída,  uma  vez que o contrato encontra-se vigente. A
vistoria   final  de  revisão  ainda  será  feita  pela  fiscalização,
substituindo assim o material que estiver danificado.
Conforme  informação  do  diretor esta sala de aula foi entregue com o
forro  em  PVC em ótimo estado, porém, recentemente houve tentativa de
roubo  na  escola  e  o  local  de  acesso  dos ladrões foi esta sala,
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danificando  a  mesma.  Como  a empresa ainda encontra-se reformando a
quadra de esportes solicitamos que a mesma conserte o forro.
As  esquadrias  de  madeira  foram  todas recuperadas, porém as mesmas
foram depreciadas pelos próprios alunos, cabendo a direção da escola a
recuperação da mesma.
B - Escola Estadual José Rollemberg Leite
O muro foi pintado com a tinta à base de super conservado P conforme a
planilha  e  especificação. Como a escola foi entregue em 2005, e esta
tinta  é  a base de água, cabe a Secretaria de Educação dar manutenção
periódica à mesma.
A   fachada   da  escola  foi  pintada  com  tinta  acrílica  conforme
especificação, porém durante o inverno os respingos das águas pluviais
que  caem  do  telhado  sujam  a  parede,  necessitando  assim  de uma
manutenção periódica por parte da Secretaria de Educação.
Concluindo,  observamos  que  as escolas foram reformadas totalmente e
entregues  em  2005  conforme  as  especificações e projetos, porém os
alunos  não  as  conservam causando atos de vandalismo, danificando os
serviços executados, cabendo a SEED (Secretaria de Estado da Educação)
a manutenção dos mesmos."

ANÁLISE DA EQUIPE:
A  justificativa  apresentada apenas será acatada quando da realização
dos  serviços de reparo nas Escolas Estaduais Presidente Costa e Silva
e José Rollemberg Leite.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 103.140.915-72  NOME: JOAO JOSE CESAR SOARES
CARGO: ENGENHEIRO FISCAL DA DEHOP
CPF  : 070.569.154-34  NOME: LUIZ SERGIO MONTEIRO GENTIL
CARGO: ENGENHEIRO FISCAL DA DEHOP

AÇÃO              :
1327
EXPANSAO E MELHORIA DA REDE ESCOLAR ESTADUAL DO ENSINO
MEDIO
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Apoiar projetos estaduais de expansão e melhoria da qualidade do aten-
dimento  da  rede escolar pública estadual de ensino médio, de forma a
garantir o atendimento integral aos egressos do ensino fundamental.
ORDEM DE SERVIÇO   : 183069
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
Os planos de trabalho elaborados pelos estados, para expansão e melho-
ria  da qualidade do atendimento do ensino médio, devem focar os muni-
cípios  selecionados  pelo  Projeto Alvorada e manter coerencia com as
políticas recomendadas pela Secretaria de Educação Básica - SEB/MEC.
São itens financiáveis do projeto ações voltadas para o fortalecimento
institucional dos  órgãos gestores da rede  pública estadual de ensino
médio;  expansão do  atendimento pela construção ou  pela ampliação de
escolas  ou por  formas alternativas;  melhoria da rede física segundo
padrão  mínimo de qualidade assumido pela Secretaria deEducação; apoio
a projetos escolares mediante repasse de recursos diretamente às esco-
las, além de ações para formar e valorizar profissionais de educação.
AGENTE EXECUTOR    :
SERGIPE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DO DESPORTO
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ORGAO PUBLICO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL OU DO DF
QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
CONVÊNIO SIAFI 427357
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 1.184.461,02

2.2.3   CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA   DE   DETALHAMENTO   DOS  SERVIÇOS  CONSTANTES  DA  PLANILHA
ORÇAMENTÁRIAS QUE TÊM COMO UNIDADE DE MEDIDA "VERBA".

FATO:
Foi  utilizada  na  planilha orçamentária da Tomada de Preços 04/2002,
referentes à Reforma e Ampliação da Escola
Atheneu  Sergipense  unidade  de  medida imensurável e vaga denominada
como  "verba", evidenciando a inexistência dos elementos necessários e
suficientes  com  nível de precisão adequado para a caracterização dos
serviços,  contrariando  o  parágrafo 4º do artigo 7º da Lei 8.666/93,
com relação aos itens abaixo descritos:
                                       Planilha  do  Contrato Original
---------------------------------------------------------------------
Item             Descrição                                Valor   (R$)
---------------------------------------------------------------------
02.001           Instalações    Provisórias                  23.311,47
---------------------------------------------------------------------
                                          Planilha    do    1º Aditivo
---------------------------------------------------------------------
Item             Descrição                                Valor   (R$)
---------------------------------------------------------------------
06.001       Instalação   de   rede  de  gás                  4.000,47
06.003        Polda   de   Árvore                             2.991,81
---------------------------------------------------------------------

EVIDÊNCIA:
Planilha  orçamentária da Tomada de Preços nº 4/2002 - CEHOP referente
à reforma do Colégio Estadual Atheneu Sergipense.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não há.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não há.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 294.291.295-20  NOME: ANA AMELIA MACHADO DE FREITAS
CARGO: PRESIDENTE DA CPL

2.2.4   CONSTATAÇÃO:
DUPLICIDADE  DE  PREVISÃO  DE SERVIÇOS NAS PLANILHAS APRESENTADAS PELA
LICITANTE VENCEDORA.



Controladoria-Geral da União                                                                Secretaria Federal de Controle Interno 33
Missão da SFC: “Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos.”

22º Sorteio de Unidades Municipais –  Aracaju - SE

FATO:
A  Secretaria  Estadual  de  Educação  de  Sergipe  celebrou  convênio
estadual  nº  9/2002  com  a CEHOP - Companhia Estadual de Habitação e
Obras   Públicas   para   execução  da  reforma  do  Colégio  Estadual
Atheneu  Sergipense,  constante  das  metas  do  Convênio 157/2001 com
recursos   do  Projeto  Alvorada,  celebrado  entre  o  Ministério  da
Educação.  A  CEHOP  realizou Tomada de Preços nº 4/2002 para execução
dos referidos serviços.
Em  reunião  realizada com a fiscal responsável pelo acompanhamento da
obra  de  reforma  do  Colégio  Estadual  Atheneu  Sergipense, a mesma
informou   que   os  serviços  referentes  ao  item  02.001-Instalação
Provisória  foram  pagos  devido  à  instalação  provisória de energia
elétrica   e   hidráulica,   despesas  com  equipamentos  de  proteção
individual,  equipamentos,  entre  outras  realizadas  pela  licitante
vencedora, bem como que se tratava de obra por preço global.
Foram   obtidas   informações   junto   aos  funcionários  da  escola,
confirmadas
pela  fiscal da obra, que não foram construídos barracões, escritórios
ou  almoxarifados  pela  empresa, tendo a mesma se utilizado da infra-
estrutura (salas de aula) da escola para realização destas atividades.
Considerando  a  ausência  do  detalhamento  do  item,  as informações
obtidas junto a funcionários da escola e a fiscal da obra e na análise
da  composição do BDI apresentada pela licitante vencedora constatamos
que o serviço referente ao item 02.001-Instalação Provisória constante
da  planilha  orçamentária  encontrava-se  previsto  tanto na planilha
orçamentária  quanto  na composição do BDI, ocasionando duplicidade de
pagamentos quanto a estes serviços.

EVIDÊNCIA:
Planilha Orçamentária da Obra;
Entrevistas com funcionários da escola e fiscal da obra;
Planilha de composição do BDI da licitante vencedora.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 449.808.685-68  NOME: MARILU GUIMARAES CAMPOS
CARGO: FISCAL DE OBRAS

2.2.5   CONSTATAÇÃO:
TAXA  DE  BENEFÍCIOS  E DESPESAS INDIRETAS (BDI) ACIMA DA REALIDADE DE
MERCADO  COM  IMPACTO  ANTIECONÔMICO  NO  MONTANTE  DE  R$  111.276,12

FATO:
A   Secretária  de  Educação  do  Estado  de  Sergipe  - SEED celebrou
convênio  estadual nº 009/2002 com a Companhia Estadual de Habitação e
Obras Públicas - CEHOP para execução de Reforma, Ampliação e Adequação
de  Unidades  Escolares  do  Ensino  Médio  com  recursos  do  Projeto
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Alvorada.
Para  execução  dos  serviços  referentes  ao Colégio Estadual Atheneu
Sergipense  foi  realizada  Tomada  de  Preços  nº  04/2002  com valor
estimado  em  R$  1.090.338,40  (Hum  milhão, noventa mil, trezentos e
trinta  e  oito  reais  e  quarenta centavos). A proposta da licitante
vencedora  foi  R$  1.194.797,36 (hum milhão, cento e noventa e quatro
mil,  setecentos  e  noventa  e  sete reais e trinta e seis centavos),
apresentando  um  custo direto no valor de R$ 838.649,08 (oitocentos e
trinta e oito mil, seiscentos e quarenta e nove reais e oito centavos)
e  um  percentual  de  42,4558%  relativos  às Bonificações e Despesas
Indiretas  (BDI).  Foi  celebrado  termo aditivo ao preço inicialmente
contratado  no valor de R$ 77.856,99 (setenta e sete mil, oitocentos e
cinqüenta  e  seis  reais  e  noventa e nove centavos), totalizando R$
1.272.654,35  (Hum milhão, duzentos e setenta e dois mil, seiscentos e
cinqüenta e quatro reais e trinta e cinco centavos).
Analisou-se a planilha detalhada de composição de despesas indiretas e
taxas,  impostos,  e  lucros  apresentados pela licitante vencedora da
Tomada de Preços nº 04/2002.
Fundamentado  no  estudo efetuado pelos  técnicos  do  TCU  André Luiz
Mendes e Patrícia
Reis   Leitão   Bastos,   no princípio da razoabilidade, nas  Decisões
do   Tribunal   de   Contas  da  União  n° 1147/2002, n° 1332/2002   e
588/2001-TCU-Plenário   de  22/08/2001-Processos  n°  TC 675.137/1998-
5,  TC  003.998/1998-3 e TC 009.130/1999-3 que determinou à Secretaria
de   Infraestrutura   Hídrica   do  Ministério  da Integração Nacional
apenas   liberar  recursos destinados às obras de ampliação do Projeto
de  Irrigação  de  Jacarecica  II  no  Município  de  de  Itabaiana/SE
condicionado  à  redução  do  BDI  a níveis condizentes com os padrões
adotados  em  obras  similares,  teceremos  os  comentários abaixo com
relação à composição das tabelas de custos diretos e taxas, impostos e
lucros:
a)  Utilização  incorreta  de  Imposto  de Renda e Contribuição Social
sobre
Lucro  Líquido  na  composição  do  BDI, ocasionando um prejuízo de R$
19.121,20;
b)  Utilização  de  itens  como  Administração  Local,  Equipamentos e
Ferramentas,  taxas (alvará, habite-se, entre outras), Equipamentos de
Proteção  Individual  (EPI's)  erroneamente  na  composição dos custos
indiretos,  fazendo  incidir  percentual  sobre  todos  os  serviços e
materiais  constantes  da  planilha de custos diretos, independente de
relação com os mesmos, onerando o valor da obra;
c)  Utilização de percentual de 164,91% de encargos sociais incidentes
sobre  a  mão-de-obra  da  administração  local,  percentual  acima do
praticado no mercado (PINI (125,29%); SINAPI-CEF (122,82%); SINDUSCON-
PE (135,12%); SINDUSCON-DF (134,02%); SINDUSCON-SP(133,47%));
d)  Superdimensionamento  da  equipe  de administração local, conforme
quadro
acima  transcrito,  o  que  pôde  ser  constatado mediante análise dos
processos  de  pagamentos  onde  constam  as GFIP's mensais da empresa
referente à obra, bem como os comprovantes de pagamentos aos referidos
empregados;
Considerando  os fatos acima narrados, fundamentada no estudo efetuado
pelos  técnicos  do   TCU   André Luiz Mendes e Patrícia  Reis  Leitão
Bastos,   em  fevereiro de 2002, após análise de composição  de  taxas
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de   BDI   adotadas   por  instituições  públicas em diversos  Estados
(Secretaria   de  Governo  e  Gestão  Pública Estratégica do Estado de
São Paulo; Sistema SICRO do DNER;
Companhia de Saneamento de Goiás; Companhia de Saneamento do Estado de
São  Paulo;  Departamento  de  Edificações da Prefeitura de São Paulo,
entre  outros)  que orienta um BDI máximo de 30%, observando-se também
diversas  decisões do Tribunal de Contas da União acerca da utilização
de  percentuais  acima  da  média  de  mercado  de  BDI,  bem  como as
características  peculiares  da referida obra (reforma de uma escola),
sob  a  ótica  dos  princípios  da  razoabilidade  e da economicidade,
consideramos  elevado  e  acima  da  média  de mercado o percentual de
42,4558%  utilizado  pela  empresa licitante vencedora, ocasionando um
prejuízo  ao  erário  de  R$  111.276,12 (cento e onze mil, duzentos e
setenta e seis reais e doze centavos).

EVIDÊNCIA:
Autos  da  Tomada  de  Preços  nº  4/2002 (Reforma do Colégio Estadual
Atheneu Sergipense).

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não há.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não há.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 149.108.535-53  NOME: ARIVALDO FERREIRA DE ANDRADE F
CARGO: DIR. PRES. DA CEHOP
CPF  : 116.404.135-53  NOME: JOSE DILSON ANDRADE
CARGO: DIR. DE OBRAS DA CEHOP

2.2.6   CONSTATAÇÃO:
SUBSTITUIÇÃO  DE  ITEM CONSTANTE DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA POR OUTRO DE
MENOR VALOR OCASIONANDO PREJUÍZO NO VALOR DE R$ 19.058,75.

FATO:
A Secretária de Educação do Estado de Sergipe - SEED celebrou convênio
estadual  nº  009/2002  com  a Companhia Estadual de Habitação e Obras
Públicas  -  CEHOP  para execução de Reforma, Ampliação e Adequação de
Unidades Escolares do Ensino Médio com recursos do Projeto Alvorada.
Para  execução  dos  serviços  referentes  ao Colégio Estadual Atheneu
Sergipense  foi  realizada  Tomada  de  Preços  nº  04/2002  com valor
estimado  em  R$  1.090.338,40  (Hum  milhão, noventa mil, trezentos e
trinta  e  oito  reais  e  quarenta centavos). A proposta da licitante
vencedora  foi  R$  1.194.797,36 (hum milhão, cento e noventa e quatro
mil,  setecentos  e  noventa  e  sete reais e trinta e seis centavos),
apresentando  um  custo direto no valor de R$ 838.649,08 (oitocentos e
trinta e oito mil, seiscentos e quarenta e nove reais e oito centavos)
e  um  percentual  de  42,4558%  relativos  às Bonificações e Despesas
Indiretas (BDI).
  O  item  05.008  da  planilha  orçamentária previa a execução de 395
unidades  de  Luminária  comercial  para  lâmpada fluorescente embutir
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2x32w,  inclusive  reator  e  lâmpadas.  Conforme  boletins de medição
constantes   dos  processos  de  pagamentos,  o  serviço  consta  como
executado e pago de acordo com as referidas notas fiscais. Ocorre que,
da  verificação  "in  loco" realizada por esta equipe de fiscalização,
foi  constatado  que  houve  substituição das referidas luminárias por
luminária  tipo  calha  de  sobrepor  com  lâmpada fluorescente 2x40W,
inclusive  reator  e lâmpadas. O item previsto na planilha apresentava
preço  unitário  de  R$  106,96  (cento  e seis reais e noventa e seis
centavos).  Conforme  planilha  de  preços gerada mediante extração de
dados  do  sistema SINAPI da Caixa Econômica Federal, o item executado
apresenta  preço de mercado à época de R$ 49,36 (quarenta e nove reais
e  trinta  e seis centavos) a unidade, no valor total de  R$ 19.497,20
(dezenove mil, quatrocentos e noventa e sete reais e vinte centavos).
Considerando   o   percentual   de   BDI   de  30%,  conforme  análise
realizada em ponto específico deste relatório, o preço planilhado para
o  serviço  especificado  seria  de  R$  97,61 (noventa e sete reais e
sessenta e um centavos) a unidade, totalizando R$ 38.555,95  (trinta e
oito  mil,  quinhentos  e  cinqüenta  e  cinco reais e noventa e cinco
centavos).  A substituição do item planilhado por outro de menor valor
gerou  um  prejuízo  ao  erário no valor de R$ 19.058,75 (dezenove mil
cinqüenta e oito reais e setenta e cinco centavos).

EVIDÊNCIA:
Autos da Tomada de Preços nº 4/2002;
Verificação "in loco";
Registro fotográfico.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não há.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não há.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 149.108.535-53  NOME: ARIVALDO FERREIRA DE ANDRADE F
CARGO: DIR. PRES. DA CEHOP
CPF  : 449.808.685-68  NOME: MARILU GUIMARAES CAMPOS
CARGO: FISCAL DA OBRA

2.2.7   CONSTATAÇÃO:
SUBUTILIZAÇÃO  DE  EQUIPAMENTO  CONSTANTE  DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA
REFORMA DO COLÉGIO ATHENEU SERGIPENSE.

FATO:
A planilha orçamentária da obra de reforma do Colégio Estadual Atheneu
Sergipense  apresenta  em seu item 11.043 - Central de Alarme no valor
de R$ 3.605,44 (três mil, seiscentos e cinco reais e quarenta e quatro
centavos).   Conforme   entrevistas  realizadas  com  funcionários  da
Diretoria  do Colégio, a referida central nunca foi utilizada devido à
falta  de  treinamento  para  operacionalizá-la,  não havendo no corpo
funcional  da  instituição  nenhum  funcionário  apto  para  ativá-la,
estando  o  equipamento  subutilizado  há  mais  de três anos, desde a
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conclusão dos serviços de reforma.

EVIDÊNCIA:
Verificação "in loco";
Autos da Tomada de Preços nº 4/2002.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não há.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não há.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 000.720.918-51  NOME: LINDBERGH GONDIM DE LUCENA
CARGO: SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

2.2.8   CONSTATAÇÃO:
Divergência  entre  serviços  constantes  da planilha orçamentária e a
verificação "in loco".

FATO:
Da  verificação "in loco" referente aos serviços de reforma do Colégio
Estadual  Atheneu  Sergipense  constatou-se  a  ausência  do  seguinte
item   constante   da   planilha   orçamentária,   conforme   registro
fotográfico:
=====================================================================
Item                               Quant.       Vl.   Unit.   Vl.total
=====================================================================
- Revisão de janela de madeira
(tipo  almofadada  com  escama)     484,68 m2  R$ 67,88   R$ 32.900,08
com aproveitamento de 70%
=====================================================================
Conforme registro fotográfico as janelas do Colégio Atheneu Sergipense
não  são  de  madeira  tipo  almofadada  com escama conforme consta na
planilha  orçamentária,  sendo  em  sua maior área compostas de vidro,
havendo  item  específico  na  planilha  para  revisão  de  vidros das
esquadrias.  Portanto  a  previsão  de  tal  serviço onerou o custo de
recuperação das esquadrias.

EVIDÊNCIA:
Registro fotográfico;
Verificação "in loco";
Planilha orçamentária da Tomada de Preços nº 4/2002.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não há.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não há.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 449.808.685-68  NOME: MARILU GUIMARAES CAMPOS
CARGO: FISCAL DA OBRA
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2.2.9   CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA DE EQUIPAMENTO CONSTANTE DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

FATO:
Da  verificação "in loco" referente aos serviços de reforma do Colégio
Estadual  Atheneu  Sergipense constatou-se a ausência do seguinte item
constante da planilha orçamentária, conforme registro fotográfico:
=============================================================
Item                              Quant.      Vl.    Unit.    Vl.total
=============================================================
-  blocos  autônomos  de  ilumin.   32  un.   R$  152,03  R$  4.864,96
de emergência
=============================================================
A  fiscal  responsável pelo acompanhamento da obra apresentou registro
fotográfico onde constam, à época da execução, os referidos blocos, no
entanto  conforme  informação  obtida em entrevistas realizadas com os
funcionários  da  escola  àqueles  foram  retirados pela Secretaria de
Educação  de  Estado  imediatamente  após  a conclusão dos serviços de
reforma.

EVIDÊNCIA:
Planilha orçamentária;
Entrevistas com funcionários da escola e fiscal da obra;
Registro fotográfico;
Verificação "in loco".

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não há.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não há.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 000.720.918-51  NOME: LINDBERGH GONDIM DE LUCENA
CARGO: SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

2.3 - PROGRAMA
1060
BRASIL ALFABETIZADO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
AÇÃO              :
0081
APOIO A AMPLIACAO DA OFERTA DE VAGAS DO ENSINO FUNDAMEN
TAL A JOVENS E ADULTOS - NACIONAL
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Propiciar o atendimento, nas  escolas estaduais e municipais de Ensino
Fundamental, de jovens e adultos matriculados na modalidade "supletivo
presencial com avaliação no processo", por meio da ampliação da oferta
de vagas e do ensino de qualidade, resgatando para a escola essa cli -
entela que foi, involuntariamente, excluída da educação fundamental  e
assegurando o aprendizado do alunado.
ORDEM DE SERVIÇO   : 182556
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
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Professores contratados temporariamente, e professores do quadro perma
nente da educação de jovens e adultos formados por meio dos  programas
de formação continuada de docentes, aquisição, impressão  ou  produção
de livro didático adequado à educação de jovens e adultos,   aquisição
de material escolar para o aluno e para o professor,  remuneração  aos
profissionais do magistério   e  merenda escolar exclusiva  aos alunos
freqüentes ao Programa Fazendo Escola.
AGENTE EXECUTOR    :
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU                       O
ORGAO PUBLICO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 507.131,20

2.3.1   CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA  DE  NOTIFICAÇÕES  DE  RECEBIMENTO  DE  RECURSOS DO PEJA PELO
MUNICÍPIO.

FATO:
Constatou-se   que   a   Prefeitura  Municipal  de  Aracaju  não  está
notificando o recebimento de recursos federais, relativos ao PEJA, aos
partidos  políticos,  aos  sindicatos  de trabalhadores e às entidades
empresariais,  com sede no município, contrariando exigência prescrita
na lei nº 9.452/97.

EVIDÊNCIA:
Não disponibilização das notificações.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"Realmente  não  divulgamos  o recebimento dos recursos em pauta, pois
achávamos  que  como  os  referidos recursos são amplamente divulgados
através  do  site  do FNDE com acesso irrestrito de qualquer pessoa ou
entidade  de classe não haveria tal necessidade de informarmos àquelas
entidades mencionadas. A partir do exercício de 2005 já fizemos alguma
divulgação  dos  recursos  recebidos  de  alguns programas Federais, a
exemplo  do  PNAE  e  PNAC(ver  fls 01 a 06). Já foram tomadas medidas
corretivas  visando  a  divulgação do recebimento de todos os recursos
federais  recebidos,  quer sejam de Convênios, quer sejam de Programas
de caráter Continuado.
Outrossim,  vale  informar que a Secretaria Municipal de Governo tem a
incumbência  de  informar,  e está informando, aos partidos políticos,
sindicatos  e  demais  entidades,  quando  os recursos provenientes da
União  são  transferidos ao Município, fato que essa Controladoria não
observou,  tendo  em  vista que não realizaram auditoria na mencionada
unidade administrativa."

ANÁLISE DA EQUIPE:
A  lei  é  clara  quanto  a  obrigação  da  Prefeitura em notificar às
referidas   entidades   o  recebimento  de  recursos  federais.   Vale
ressaltar  que  a  fiscalização  procedida  por  esta Controladoria na
Administração  Municipal  de  Aracaju  vincula-se apenas aos Programas
e/ou às Ações comunicados.  Se a execução destes Programas/Ações ou as
atitudes  inerentemente  relacionadas  são  praticadas por mais de uma
Secretaria,   trata-se  de  fato  irrelevante,  pois  cabe  a  própria
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Administração Municipal disponibilizar todas as informações associadas
e  a documentação correspondente.  Cabe ressaltar também que em nenhum
momento,   seja   no   decorrer   da   fiscalização,  seja  quando  do
encaminhamento  da  justificativa, houve apresentação das notificações
em  comento.   Em  virtude  de  todo o exposto, mantemos a constatação
efetuada.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 103.453.615-04  NOME: TEREZA CRISTINA CERQUEIRA DA G
CARGO: SECRETÁRIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

2.3.2   CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA  DE  CONTROLE DE ESTOQUE DOS ALIMENTOS RECEBIDOS NAS UNIDADES
ESCOLARES COM RECURSOS DO PEJA.

FATO:
Constatou-se  que  em  todas  as  escolas municipais inspecionadas não
havia  controle  de  estoque  dos  alimentos recebidos com recursos do
PEJA.  Não  consta  nos  estabelecimentos   de   ensino   fiscalizados
documentação  que  ateste o recebimento dos gêneros alimentícios, como
também  o  seu  consumo.   Este  controle  também  não ocorre de forma
centralizada  no  âmbito  da  própria Secretaria Municipal de Educação
(SEMED),  tratando-se  de falha gerencial relevante, pois, deste modo,
fica  prejudicado  o acompanhamento do Programa, por escola, por parte
da    Administração Municipal, como também a averiguação de pronto por
esta equipe de fiscalização ou outro órgão de controle do quantitativo
recebido e consumido de alimentos de qualquer unidade escolar.

EVIDÊNCIA:
Inspeções "in loco" e processos de pagamento.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"No  que  diz  respeito ao controle de estoque com recursos do PEJA, o
DENAE  - Departamento de Nutrição e Alimentação Escolar está envidando
esforço no sentido de ser reativada a ficha de prateleira que deve ser
utilizada  pelas  escolas,  visando  o efetivo controle de estoques de
merenda, inclusive por Programas (PNAE, PNAC, PEJA, PROJOVEM etc).
Atualmente  existe  o  controle  de  entrega pelo DENAE que elabora um
cronograma, por produto e por escola, destinando a merenda, no caso de
recursos  do PEJA, àquelas escolas que são contempladas com o referido
Programa.  Desse  modo  as  escolas  têm  conhecimento  de que aqueles
produtos  são  destinados  exclusivamente  para  a clientela do PEJA -
Fazendo  Escola,  já  que  assinam o cronograma de entrega devidamente
discriminado.  Como  só  existe  uma  via  do cronograma, a mesma fica
arquivada  junto  com  a  Nota Fiscal no processo de pagamento, e pela
qual se pode verificar quanto foi destinado para cada Escola.
Reconhecendo  que esse procedimento obstaculariza uma maior rapidez na
averiguação,  estamos  mudando  o  procedimento de entrega dos gêneros
alimentícios,  onde  o  cronograma  terá 04 (quatro) vias, sendo que a
primeira ficará no DAF/SEMED, a segunda com a Escola, a terceira com o
DENAE e a quarta via, com o Fornecedor, devendo o problema de controle
ser resolvido (ver Fls. 07 e 08)."
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ANÁLISE DA EQUIPE:
A justificativa corrobora a constatação efetuada.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 103.453.615-04  NOME: TEREZA CRISTINA CERQUEIRA DA G
CARGO: SECRETÁRIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

2.3.3   CONSTATAÇÃO:
INEXISTÊNCIA  DE  SEGREGAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES ENTRE OS ALIMENTOS
RECEBIDOS COM OS RECURSOS DO PEJA E DO PNAE.

FATO:
Constatamos  a  inexistência de segregação dos alimentos recebidos com
recursos do PEJA e do PNAE nos seguintes estabelecimentos de ensino:
Escola  Municipal  de  Ensino  Fundamental  P. Anísio Teixeira, Centro
Social Nossa Senhora Aparecida e EMEF Prof. Diomedes Santos Silva.
Deste modo, torna-se impossível apurar se os alimentos recebidos estão
sendo consumidos pelos devidos destinatários.

EVIDÊNCIA:
Inspeções "in loco".

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"A SEMED nunca recebeu reclamação se estava faltando merenda, tanto na
Educação  Básica  (PNAE), como também no PEJA, mas mesmo assim estamos
tomando   as   providências   necessárias   para  corrigir  as  falhas
apresentadas,  que  serão  implementadas  com  a  ficha de controle de
estoque  (ficha  de  prateleira) e com o novo formulário de entrega de
gêneros alimentícios (fls. 07 e 08)".

ANÁLISE DA EQUIPE:
Embora  seja  alegada  a  ausência  de reclamação, esta afirmativa não
remove  a  situação  constatada,  tanto  que  a  SEMED se compromete a
corrigir as falhas apresentadas, corroborando, portanto, com o que foi
constatado por esta equipe de fiscalização.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 103.453.615-04  NOME: TEREZA CRISTINA CERQUEIRA DA G
CARGO: SECRETÁRIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

2.3.4   CONSTATAÇÃO:
FALHAS NA COMPOSIÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS RELATIVOS
AO PEJA.

FATO:
Nos  contratos  celebrados  para  aquisição  de  gêneros  alimentícios
decorrentes  dos  Pregões  07/2005  e 04/2006 constatamos as seguintes
falhas:
a)  Inexistência de cláusula que teça referência à legislação atinente
ao    PEJA/Fazendo   Escola.    Os  contratos  devem   necessariamente
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estabelecer   em   suas   cláusulas   a  legislação  aplicável  a  sua
execução, conforme preceitua o art. 55, XII, da lei nº 8.666/93.
b)  Ausência  de  cláusula  contratual  estabelecendo  a  obrigação do
contratado  de  manter,  durante  toda  a  execução  do  contrato,  em
compatibilidade   com  as  obrigações  por  ele  assumidas,  todas  as
condições   de  habilitação  e  qualificação  exigidas  na  licitação,
desobedecendo o disposto no art. 55, XIII, da lei nº 8.666/93.

EVIDÊNCIA:
Contratos administrativos celebrados decorrentes dos Pregões 07/2005 e
11/2006.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"No contrato formalizado com os fornecedores da merenda escolar consta
a  cláusula  primeira  -  do  Fundamento,  item  1.1,  onde é aposta a
legislação que fundamenta o mesmo. No caso em tela, não foi colocada a
Legislação  específica  do  PEJA/Fazendo  Escola, mas a Legislação que
regulamenta   o   Pregão  na  Administração  Municipal.  Nos  próximos
contratos   estaremos   adicionando   a   legislação   específica   do
PEJA/Fazendo Escola.
Com relação ao que está disposto no art. 55, XIII, da Lei 8.666/93, os
senhores auditores da CGU poderão observar que nas Cláusulas Terceira,
item  3.2 e Cláusula Sétima, item 7.1, está implícito o que se pede no
referido   artigo,  ou  seja,  manter  as  condições  de  habilitação,
apresentando as Certidões Negativas necessárias e se responsabilizando
pelo  fornecimento  dos  produtos cotados e classificados em perfeitas
condições  de  consumo, de acordo com as especificações solicitadas em
edital de licitação, respectivamente. (Ver cópia de Contrato fls. 09 a
12)."

ANÁLISE DA EQUIPE:
O  gestor em sua justificativa manifesta-se concordante com o item "a"
da  presente  constatação,  porém  retruca  o item "b", alegando estar
implícito em duas cláusulas esparsas nos contratos o teor de exigência
expressa  na  lei  nº  8.666/93.   Em  que  pese a alegação do gestor,
sobretudo pelo fato destas cláusulas comportarem basicamente o teor da
exigência em questão da referida lei,  as ditas cláusulas, entretanto,
não  abrangem,  como a lei preceitua, nos seus próprios termos, "todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação".  Em
virtude  do  exposto, esta equipe de fiscalização mantém a constatação
efetuada.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 103.453.615-04  NOME: TEREZA CRISTINA CERQUEIRA DA G
CARGO: SECRETÁRIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

2.3.5   CONSTATAÇÃO:
VALORES CONTRATADOS E ORÇADOS RELATIVOS A LICITAÇÕES INCOMPATÍVEIS COM
OS DE MERCADO.

FATO:
Constatamos  a  ocorrência  da celebração de contratos de aquisição de
gêneros   alimentícios,  decorrentes  das  licitações,  na  modalidade
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Pregão,  07/2005 e 11/2006, a preços incompatíveis com os coletados no
mercado  varejista  de  Aracaju  (ref.  set/2006).   Observando-se  os
valores  orçados,  particularmente os contidos no processo licitatório
do  Pregão  11/2006 (termo de referência), percebe-se que eles guardam
coerência  com  os  preços  contratados,  o que indica que o orçamento
também  foi  superdimensionado,  contrariando deliberações do TCU, nos
seguintes termos:
"Elabore  pesquisa  de  mercado  quando  da  execução  de procedimento
licitatório  na  modalidade  Pregão,  bem  como,  termo  de referência
contendo  elementos  capazes  de  propiciar  a avaliação do custo pela
Administração, por meio de orçamento detalhado, considerando os preços
e as especificações em prática no mercado, conforme o art. 8º do anexo
I  do  Decreto  nº  3.555,  de  08/08/2000" (Acórdão 90/2004 - Segunda
Câmara).
"Na  fase  preparatória  dos pregões, atente para a útil elaboração do
termo  de referência, de que trata o art. 8º do Decreto 3.555/2000, de
modo  que  o  documento  expresse  a  adequação do objeto licitado aos
preços praticados no mercado" (Acórdão 2947/2004 - Primeira Câmara).
À  guisa  de  demonstração  apresentamos  abaixo tabelas nas quais são
comparados,  para  alguns  itens  de  gêneros alimentícios, os valores
orçados   (termo  de  referência  do  Pregão  11/2006)  e  os  valores
contratados,   referentes  aos  contratos  celebrados  decorrentes  do
Pregão  11/2006  (os  valores  contratados relativos ao Pregão 07/2005
estão contidos em constatação específica do PNAE deste relatório), com
os valores pesquisados no mercado varejista de Aracaju (ref.
setembro/2006),  constando  a diferença, para cada item, entre o valor
total  orçado  ou  contratado  e  o  valor que seria desembolsado caso
tivessem  sido  adotados  os valores praticados no mercado.  Seguem, a
seguir, as tabelas:
TABELA DOS VALORES ORÇADOS

ORÇAMENTO – TERMO DE REFERÊNCIA - PREGÃO 011/2006
PRODUTO UNI

DA
DE

PREÇO DO
TERMO
REFERÊNCIA
(R$)

QUANTI
DADE

TOTAL
(R$)

PREÇOS
PESQUISADOS
NO VAREJO *
(R$)

PREÇO TOTAL
COM BASE NA
PESQUISA*
(R$)

DIFERENÇA
APURADA
(R$)

Bebida láctea sabor
chocolate 200ml

Und 1,10 60.000 66.000,00 0,75 0,76 45.600,00 20.400,00

Bebida láctea tipo
iogurte morango

Lt 2,80 40.000 112.000,00 1,85 1,89 75.600,00 36.400,00

Melancia média Kg 0,85 40.000 34.000,00 0,38 0,39 15.600,00 18.400,00
TOTAL 212.000,00 136.800,00 75.200,00

TABELAS DOS VALORES CONTRATADOS
TABELA 11200601

PREGÃO 011/2006 – CNPJ DA EMPRESA CONTRATADA: 02.403.172/0001-31
PRODUTO UNI

DA
DE

PREÇO
CONTRA
TADO
(R$)

QUANTIDA
DE
CONTRATA
DA

TOTAL DO
CONTRATO
(R$)

PREÇOS
PESQUISADOS
NO VAREJO *
(R$)

PREÇO
TOTAL COM
BASE NA
PESQUISA*
(R$)

DIFERENÇA
APURADA
(R$)

Bebida láctea
tipo iogurte

Lt 2,79 40.000 111.600,00 1,85 1,89 75.600,00 36.000,00

TOTAL 111.600,00 75.600,00 36.000,00
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TABELA 11200602

PREGÃO 011/2006 – CNPJ DA EMPRESA CONTRATADA: 13.005.053/0001-47
PRODUTO UNI

DA
DE

PREÇO
CONTRA
TADO
(R$)

QUANTI
DADE
CONTRA
TADA

TOTAL DO
CONTRATO
(R$)

PREÇOS
PESQUISA
DOS NO
VAREJO*
(R$)

PREÇO TOTAL
COM BASE NA
PESQUISA*
(R$)

DIFERENÇA
APURADA
(R$)

Bebida láctea
sabor chocolate
200ml

Und 0,95 60.000 57.000,00 0,75 0,76 45.600,00 11.400,00

TOTAL 57.000,00 45.600,00 11.400,00

.

TABELA 11200603

PREGÃO 011/2006 – CNPJ DA EMPRESA CONTRATADA: 16.213.019/0001-56
PRODUTO UNI

DA
DE

PREÇO
CONTRA
TADO
(R$)

QUANTIDA
DE
CONTRATA
DA

TOTAL DO
CONTRATO
(R$)

PREÇOS
PESQUISADOS
NO VAREJO *
(R$)

PREÇO TOTAL
COM BASE NA
PESQUISA*
(R$)

DIFERENÇA
APURADA
(R$)

Melancia média Kg 1,07 40.000 42.800,00 0,38 0,39 15.600,00 27.200,00
TOTAL 42.800,00 15.600,00 27.200,00

.

*  O  Preço  Total  com  Base na Pesquisa refere-se ao preço mais alto
pesquisado no varejo.

EVIDÊNCIA:
Processos licitatórios e contratos (28/06, 29/06 e 32/06).

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"Na  análise  feita  pela fiscalização da CGU/SE, não foram levados em
consideração  os  seguintes  aspectos em se tratando de licitação para
gêneros alimentícios:
1-A  formação  dos  preços  de  produtos alimentícios depende muito do
fator  sazonalidade, principalmente os produtos hortifrutigranjeiros e
seus  derivados.  Portanto, não se pode comparar os preços que deverão
ser  praticados  no  decorrer  de  todo  o  ano,  com  o  preço  em um
determinado  momento  como  foi feito. O Fornecedor, quando estabelece
seu   preço   na   licitação,  leva  em  consideração  esse  fator  da
sazonalidade,  mesmo  porque existe uma cláusula no contrato (Cláusula
Terceira  -  do  Preço  e  Forma  de  Pagamento,  item  3.5) que diz o
seguinte:  "O presente Contrato não sofrerá reajuste de preço, durante
toda  sua  vigência,  sob  qualquer  pretexto,  de  acordo  com  a Lei
10.192/01"(Contratos  anexo,  das  fls  09  a 16).  O mês de setembro,
quando  foi  feita  a  pesquisa pela CGU/SE, é um período onde se está
terminando a estação das chuvas em nosso Estado e a tendência é que os
produtos  estejam mais baratos, principalmente neste ano em que choveu
bastante  nos  meses  que  precederam  à  coleta  de preços. O inverso
acontece no Verão onde a produção cai e os preços tendem a elevar-se;
2-Também  se  deve  levar  em conta as exigências nutricionais que são
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solicitadas  no edital para determinados produtos como, por exemplo, a
Bebida  Láctea  Sabor  morango,  onde é exigido, no mínimo, 0,30 mg de
ferro  a  cada  porção  de  200  ml  do  produto, tanto que o primeiro
colocado  no  pregão  não  atendeu as especificações do produto, sendo
desclassificado  pela "Comissão de Avaliação de Controle de Qualidade"
da SEMED que teve que chamar o segundo colocado. (ver Fls. 21 a 24);
3-Outro   fator   importante   na   determinação   dos   preços  pelos
Fornecedores  é  a  exigência  no  edital  da  licitação e no Contrato
(Cláusula  Terceira  -  do  Preço  e  Forma de Pagamento, item 3.3) "A
entrega  dos  itens será semanal para os alimentos perecíveis e mensal
para  os  não perecíveis, efetuada diretamente nas unidades escolares,
de  acordo  com  as  quantidades  e prazos estabelecidos no Cronograma
emitido  posteriormente  pelo  Departamento  de Nutrição e Alimentação
Escolar - DENAE da SEMED" (grifo nosso). Portanto, toda a logística de
entrega   dos  alimentos  (pessoal,  meio  de  transporte,  estocagem,
impostos  e  taxas etc.)  têm que ser fornecida pela Empresa vencedora
do  Pregão,  inclusive  os produtos que precisam de refrigeração devem
ser entregues em veículos que tenham câmara frigorífica, de modo a não
perder a qualidade dos mesmos. (Contratos anexo, das fls 09 a 16);
4-Outro  fato  que  chamamos  atenção  é  que no pregão, os lances são
apresentados  para  Lotes de Produtos e não para produtos individuais,
ganhando  o  fornecedor  que apresentar o menor valor para determinado
Lote;
5-No  caso  específico  do  Pregão  11/2006,  o  mesmo  foi amplamente
divulgado  através  de  publicações  nos  Diários  Oficiais da União e
Município,  no  site da Prefeitura Municipal de Aracaju e em jornal de
grande  circulação  no  Estado,  tendo  apresentado  lances  11 (onze)
empresas,  onde  05  (cinco)  saíram  como vencedoras, conforme Ata de
Julgamento (Fls. 25 a 31).
6-Também   não   se  pode  afirmar  que  os  orçamentos  do  termo  de
referência  estão  superdimensionados, pois quando coletamos os preços
as  empresas  que  fornecem  os  orçamentos  têm plena consciência dos
encargos  que  irão  assumir com a entrega dos produtos diretamente em
cada  unidade  escolar  e  as condições de manutenção do preço durante
toda a execução do contrato.
7-Vale  acrescentar,  ainda,  que  as  exigências no edital; por força
da  própria  lei  do  Pregão,  bem  como da Lei 8.666/93, são bastante
rígidas,  e  não  é  qualquer  fornecedor  que  pode  habilitar-se  em
participar  do  procedimento licitatório. Podemos citar como exemplo a
exigência  de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, conforme
preceitua  os  parágrafos  2º e 3º do art. 31 da Lei 8.666/93. Também,
nenhuma  rede local de Supermercado de grande porte, mostrou interesse
em  participar dos certames, principalmente, por causa da entrega, que
deve  ser  efetuada em cada uma das quase 100 (cem) escolas públicas e
filantrópicas que são beneficiárias do Programa em nosso município.
8-Finalmente,   esclarecemos   que  o  preço  que  essa  Controladoria
apresentou  em  sua  pesquisa,  não  demonstra a fidelidade dos fatos,
considerando  que aquele preço está ofertado ao consumidor e não estão
computados  insumos  de  transporte  e  condições  de  armazenamento e
logística  de  distribuição,  fatores que incidem diretamente no custo
final  dos  produtos,  principalmente  a  uma  Prefeitura  que  possui
considerável  rede  de  ensino espalhada em toda a cidade de Aracaju."
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ANÁLISE DA EQUIPE:
A  justificativa da Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA) se escora na
afirmativa  de  que  esta equipe de fiscalização não considerou em sua
análise,   em  se  tratando  de  licitação  de  gêneros  alimentícios,
determinados  aspectos,  os  quais  foram  abordados  no decorrer de 8
(oito)  parágrafos,  assim  distribuídos,  em  suma: sazonalidade - no
primeiro;  exigências  nutricionais  - no segundo; ampla divulgação de
licitação   -   no   quinto;   regras  rígidas  para  participação  em
procedimentos licitatórios - no sétimo; realização de certame por lote
-  no  quarto;  e, finalmente, logística de entrega dos alimentos - no
terceiro, sexto e oitavo parágrafos.
Quanto  a  sazonalidade,  a sua influência afeta, principalmente, como
alega  a  própria  PMA,  os produtos hortifrutigranjeiros e derivados,
abrangendo, portanto, apenas parte dos gêneros licitados.  Além disto,
a comparação não se processa com "os preços que deverão ser praticados
no  decorrer  de  todo  o  ano",  como afirma a PMA, haja vista que os
contratos  em questão possuem vigência inferior a 1 (um) ano (cerca de
oito meses).
No  tocante  às  exigências nutricionais, como novamente afirma a PMA,
afetam  também  determinados  produtos,  não se estendendo, muito pelo
contrário, a todo o orçamento.
Quanto  às  alegadas regras rígidas para participação em procedimentos
licitatórios,  elas  estão  presentes  seja qual for o objeto, gêneros
alimentícios ou não.
No  que  tange a ampla divulgação de licitação, em nenhum momento esta
equipe  de  fiscalização  teceu questionamento ou apontou alguma falha
neste aspecto.
Sobre  realização  de  certame licitatório por lote, embora seja deste
modo  a  seleção  das  propostas  (menor  preço total para cada lote),
conforme  respectivo  edital  e  anexo,  a estipulação do detalhamento
orçamentário, efetuado por item, além de exigência legal, foi atendida
nos  termos  de  referências  dos  Pregões  07/2005  e  11/2006.  Esta
alegação,  portanto, não se aplica para desqualificar o questionamento
referente  aos  preços dos itens, em particular seus preços unitários,
ou dos "produtos individuais", segundo expressão utilizada pela PMA.
Ademais, é relevante atentar para as seguintes considerações:
a)  nos  termos de referência não há que se falar em divisão por lote,
até  porque  neles, termos de referência dos referidos Pregões, não se
fez  constar  tal  divisão,  que  foi  instituída  em  edital e anexo,
ocasionando, por conseguinte, simplificação do respectivo certame.
Os  termos  de  referência  estabeleceram apenas os preços dos gêneros
alimentícios,  objetos  das  licitações,  indicando para cada item, ou
seja,  para  cada  gênero,  seu  preço  unitário e total (= unitário x
quantidade),   constando   ao   final   o  preço  total  da  licitação
correspondente,  como  resultado  do somatório dos preços (totais) dos
itens;
b)  com  base  nestes  termos de referência, particularmente, no preço
unitário de cada item, sabe-se por quanto foi orçado a unidade de cada
gênero alimentício, como por exemplo: o litro de suco, o quilograma da
batata ou o quilograma de arroz.  Exatamente estes dados dos termos de
referência  que  foram utilizados para comparar os valores orçados com
os do mercado varejista;
c)  analogamente  para os contratos, após selecionada para cada lote a
proposta  mais  vantajosa,  contratou-se com os licitantes vencedores,
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estabelecendo nos anexos dos respectivos contratos os preços unitários
dos  itens  que  compõem  o  lote  correspondente.  São nestes valores
(preços unitários) estipulados em contrato que a PMA dispende recursos
do  PEJA  para pagar, por exemplo, cada litro de suco, cada quilograma
de  batata  ou  cada  quilograma  de  arroz.  Justamente estes valores
constantes  nos  anexos contratuais que foram utilizados para comparar
com os praticados no mercado varejista.
Observa-se,  portanto,  que  estes  primeiros aspectos acima relatados
alegados  pela  Prefeitura  Municipal  de  Aracaju  não são capazes de
justificar a ocorrência da grande diferença de preços constatada.
Em se tratando do aspecto de logística de entrega de alimentos, para o
qual  a Prefeitura reservou mais espaço em sua justificativa, estando,
portanto,  ressaltada a importância conferida a este último aspecto, a
PMA   mencionou   a   previsão   contratual   (parágrafo  terceiro  da
justificativa);  não  existência  de superdimensionamento orçamentário
(parágrafo  sexto  da  justificativa);  e  que  a  pesquisa  de  preço
apresentada  por  esta  Controladoria,  em  virtude desta logística de
distribuição  de alimentos, por não computar os insumos inerentes, não
demonstra a fidelidade dos fatos (último parágrafo - oitavo).
Reforça,  ainda  (no  último  parágrafo), que há incidência direta "no
custo final dos produtos", sem, no entanto, quantificar a contribuição
desta incidência no custo final dos produtos.
Uma  vez  explicitado  o  último  aspecto  argumentado  pela  PMA para
justificar  a diferença de preços relatada na constatação desta equipe
de fiscalização, tecemos adiante nossos esclarecimentos.
A  comparação  realizada  por esta equipe de fiscalização foi motivada
partindo-se  da  consistente premissa de que os preços de varejo devem
ser  mais  elevados  que os praticados no atacado, sendo, portanto, um
importante  indicativo inicial para verificação da compatibilidade dos
valores  orçados e contratados com os de mercado.  Tomou-se, portanto,
os  preços  de  varejo  como  limite.   A verificação, entretanto, não
necessitou  prosseguir,  tendo  em vista que todos os preços orçados e
contratados verificados superaram significativamente os pesquisados no
varejo.   A  aludida  premissa  está respaldada no fato corriqueiro em
operações  de  compra de se obter um "ganho de escala", ou seja, de se
obter  preços  mais  vantajosos  em  virtude de uma elevada quantidade
adquirida, como se configura no presente caso, envolvendo aquisição de
milhares de litros e quilogramas de diversos produtos alimentícios.
A  manifestação  da  PMA, como mencionado, carece de demonstrar em que
magnitude  o  aspecto  logístico  afeta o custo orçado, principalmente
porque  trata-se do principal argumento da justificativa para a grande
diferença já comentada.  Não basta apenas afirmar que não há orçamento
superdimensionado,   sem   apresentar   elementos   quantitativos.   O
superdimensionamento  orçamentário  só  foi suscitado porque a aludida
grande  diferença  constatada  não  encontra sustentação nos termos de
referência  acostados  nos  processos  licitatórios.   A  exigência de
orçamento  detalhado  nos  termos de referência, contida no Decreto nº
3.555/2000 e em deliberações do TCU, não se trata de mera formalidade.
O  orçamento  detalhado  deve  propiciar  a  avaliação  de  custo pela
Administração, conforme consta no próprio texto do referido Decreto.
Esta  exigência  ratifica o princípio da economicidade (o qual devemos
atentar, segundo art. 70 da Constituição da República),
conforme,  inclusive, apregoado pelo Tribunal de Contas da União (TCU)
para este tipo de situação, nos seguintes termos:
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"Providencie,   nas   licitações   na   modalidade  pregão,  orçamento
atualizado  e  detalhado  que  possa subsidiar o preço de referência e
assegurar,  desta  forma,  o princípio da economicidade, nos termos do
art.  8º,  inciso  II,  do  Decreto nº 3.555/2000" (Acórdão 845/2005 -
Segunda Câmara).
Não se pode gerir recursos públicos sem quantificação e delimitação de
custos.    Deve  haver  estimativa  desses  custos  com  demonstrações
quantitativas  consistentes.   Se,  por  algum  motivo,  por hipótese,
houver redução do número de escolas, sendo os alunos distribuídos para
as  mais  próximas,  estaria a Administração Municipal pagando o mesmo
valor  estabelecido  em  contrato,  mesmo  ocorrendo  a  diminuição de
unidades  escolares para se efetuar entrega de alimentos e consequente
redução  do  custo  com  transporte.   Se, também por hipótese, houver
acréscimo   contratual   para  que  mais  gêneros  alimentícios  sejam
entregues,  sem  contudo alterar, ou alterar ligeiramente, a logística
de  entrega dos alimentos (mesmos veículos e mesmo número de entregas,
nas  mesmas  unidades  escolares),  estaria, portanto, a Administração
Municipal  elevando  o  valor  de  contrato como se todas as variáveis
envolvidas  na  logística  de suprimento das escolas fossem alteradas,
porque o preço deste transporte está embutido nos preços dos alimentos
mediante  método(s)  não  definido(s)  nos  termos  de  referência.  É
justamente  esta  clareza na exposição dos custos que está ausente nos
processos  licitatórios  analisados,  como  também na justificativa da
PMA,  mas  que  deveria  estar  presente  nos  respectivos  termos  de
referência,  conforme  preceitua  o art. 8º, inciso II, do anexo I, do
Decreto nº 3.555/2000.
Diante de todo o exposto, mantemos a constatação efetuada.
de  orçamento detalhado, considerando os preços praticados no mercado,
a  definição  dos  métodos,  a  estratégia  de suprimento e o prazo de
execução do contrato".
Diante de todo o exposto, mantemos a constatação efetuada.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 103.453.615-04  NOME: TEREZA CRISTINA CERQUEIRA DA G
CARGO: SECRETÁRIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

AÇÃO              :
0920
CONCESSAO DE BOLSA AO ALFABETIZADOR - NACIONAL
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Estimular a participação de estudantes e voluntários no processo de al
fabetização de jovens e adultos
ORDEM DE SERVIÇO   : 183626
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
Concessão de bolsa a estudantes e voluntários para atualização e  cus-
teio das despesas realizadas no desempenho de suas atividades no  pro-
cesso de alfabetização.
AGENTE EXECUTOR    :
SERGIPE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DO DESPORTO
ORGAO PUBLICO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL OU DO DF
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: Não se aplica
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2.3.6   CONSTATAÇÃO:
DIVULGAÇÃO  INADEQUADA  DAS  AÇÕES  DO  PROGRAMA  BRASIL  ALFABETIZADO

FATO:
Verificamos  que  a  Secretaria  de  Estado  da  Educação  de  Sergipe
(SEED/SE) não vem divulgando adequadamente as ações do Programa Brasil
Alfabetizado  -  BRALF  no  Estado, em desacordo com o que preceitua a
Resolução  CD/FNDE n.º 19 de 24 de abril de 2004 e a Resolução CD/FNDE
n.º  23, de 08 de junho de 2005. Assim, foi identificado que a prática
adotada tem sido a de divulgar, maciçamente, as ações financiadas e os
resultados  obtidos  com a execução das atividades de Alfabetização de
Jovens  e  Adultos  como  se  fossem  decorrentes  de  iniciativas  do
Projeto/Programa "SERGIPE CIDADÃO" - o que faz parecer que se trata de
um  programa  de iniciativa do Governo Estadual -, quando, na verdade,
as referidas ações são efetivamente financiadas com verbas federais.
Em  entrevista  realizada com a Coordenação do "SERGIPE CIDADÃO", esta
apresentou  a  informação de que a expressão "Sergipe Cidadão" seria o
nome  atribuído, pelo Governo do Estado de Sergipe, ao Programa BRASIL
ALFABETIZADO,  a  exemplo  do  que  também  ocorre, segundo a referida
Coordenação, em outros Estados da federação.
Analisando-se os normativos relacionados ao Projeto "SERGIPE CIDADÃO",
verifica-se  que  este  encontra-se fundamentado sobretudo na Portaria
SEED/SE  n.º  0925/2003,  a  qual  apenas  criou  o Comitê Estadual de
Alfabetização,  composto,  essencialmente,  pelo  Conselho Estadual da
Educação  (CEE),  diversos setores da SEED/SE, Secretaria de Estado de
Combate à Pobreza, da Assistência Social e do Trabalho, Universidades,
Faculdades  e outras entidades não-governamentais. Em síntese, segundo
material  de divulgação, o projeto teria como objetivos principais: a)
promover o amplo movimento da erradicação do analfabetismo no Estado;
b)  coordenar  as  ações  na  área de Educação de Jovens e Adultos; c)
contribuir  para  a  elevação  do  índice de desenvolvimento humano no
Estado;  d)  zelar  pela  qualidade  da  Educação  Infantil  e  Ensino
Fundamental;  e  e) estabelecer parcerias com os diversos segmentos da
sociedade  no  processo  de  reconstrução  da  cidadania  de  jovens e
adultos.
Contudo,  verificamos  que,  na  prática, o Programa "SERGIPE CIDADÃO"
constitui-se  basicamente  de  uma estrutura administrativa na qual se
concentra   a   responsabilidade   pela   implementação   e   execução
descentralizada  de  programas financiados com verbas federais na área
de   alfabetização/educação   de   Jovens   e   Adultos,   a  exemplo,
principalmente, do BRASIL ALFABETIZADO.
Desse modo, verifica-se que as ações para erradicação do analfabetismo
no  Estado  de  Sergipe,  constituídas essencialmente de atividades de
"Formação  de Alfabetizadores" e "Alfabetização de Jovens e Adultos" -
ambas  componentes  do Programa BRASIL ALFABETIZADO do Governo Federal
-,  são, na verdade, resultado da execução descentralizada do referido
Programa por parte do núcleo do "SERGIPE CIDADÃO".
Sendo  assim,  qualquer  material  de  divulgação  das ações do BRASIL
ALFABETIZADO  deveria  destacar  o  nome  do programa do Ministério da
Educação  e  FNDE  para  a  universalização da alfabetização: Programa
Brasil  Alfabetizado - Ministério da Educação/FNDE, conforme exigência
contida  no  artigo  16 da Resolução CD/FNDE n.º 23, de 08 de junho de
2005,  o  que  não  vem  sendo implementado adequadamente por parte da
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Secretaria  de  Estado  da  Educação   de  Sergipe  -  SEED/SE, a qual
enfatiza  em  sua  publicidade  a  expressão  "SERGIPE  CIDADÃO" e não
"BRASIL  ALFABETIZADO".  Cumpre  salientar,  por fim, que a divulgação
inadequada  do  Programa  BRASIL  ALFABETIZADO  é  considerada  de tal
gravidade  que  se  constitui  em  um  dos  motivos para suspensão das
transferências  dos recursos financeiros para os Órgãos Executores, na
forma  estabelecida no inciso IV do artigo 16 da Resolução CD/FNDE n.º
23, de 08 de junho de 2005.

EVIDÊNCIA:
-Cartilhas  publicitárias  da  Secretaria  de  Estado  da  Educação do
Governo do Estado de Sergipe - SEED/SE, intituladas "Escola Pública de
Qualidade   -   A   educação  é  prioridade  no  Governo  de  Sergipe"
-Informações  sobre  o Programa Sergipe Cidadão divulgadas no sítio da
SEED/SE    (seed.se.gov.br/programas/sergipecidadao)    na   internet,
extraídas em 03/08/2006.
-Notícias  veiculadas  em  sítios na internet (noticias.terra.com.br e
sergipehoje.com.br) extraídas em 23/08/2006
-Folderes  de  divulgação de encontros pedagógicos de "Capacitação dos
Alfabetizadores"
-Extrato  de  divulgação  no  Diário  Oficial  do Estado de Sergipe de
29/11/2005   da   justificativa  de  dispensabilidade  n.º  18/2005  -
Contratação   de   Instituto   para  capacitação  dos  alfabetizadores
(Processo 23321/2005-6)

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 000.720.918-51  NOME: LINDBERGH GONDIM DE LUCENA
CARGO: SEC. DE EST. DA EDUCAÇÃO/SE
CPF  : 221.684.005-04  NOME: AURELINA DE MELO SOBRAL
CARGO: COORD. SERGIPE CIDADÃO
CPF  : 474.306.485-68  NOME: ALAIDE DE MENEZES TAVARES
CARGO: DIR. DO DED DA SEED/SE

2.3.7   CONSTATAÇÃO:
OMISSÃO  NO  DEVER  DE  PRESTAR  CONTAS  DOS  RECURSOS  RECEBIDOS PARA
EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO BRALF- EXERCÍCIO 2004

FATO:
Verificamos  que  a  Secretaria  de  Estado  da  Educação de Sergipe -
SEED/SE  não procedeu à apresentação tempestiva, ao FNDE, da Prestação
de Contas referente aos recursos recebidos para a execução do Programa
BRASIL ALFABETIZADO - etapa iniciada em 2004.
Segundo  o  artigo  24  da  Resolução CD/FNDE n.º 19 de 24 de abril de
2004,  os Órgãos Executores deveriam elaborar e remeter a prestação de
contas  dos  recursos financeiros recebidos à conta do Programa BRASIL
ALFABETIZADO, em até 60 dias após o término da execução das ações.
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Todavia,  segundo a documentação apresentada pela SEED/SE, as ações do
Programa  (ciclo  2004/2005) se encerraram em novembro/2005, sendo que
até  o  mês  de realização da presente fiscalização - agosto/2006 -, a
SEED/SE   não   havia   apresentado   a  Prestação  de  Contas  Final,
descumprindo, assim, exigência contida no referido normativo.
Cumpre observar, no entanto, que, no sítio do FNDE na internet, consta
o  registro  de apresentação da referida Prestação de Contas, relativa
ao exercício 2004. Entretanto, o conteúdo enviado referiu-se apenas ao
período  de  setembro  a  dezembro  de  2004 e não à integralidade dos
recursos repassados.
Após  questionamento  da  equipe  de  fiscalização  da  CGU, a SEED/SE
apresentou manifestação com o seguinte teor:
"Em  decorrência  do  prolongamento  na  execução  do  Programa BRASIL
ALFABETIZADO   no exercício 2004, o qual funcionou com 1.747 (hum mil,
setecentos  e  quarenta  e  sete) turmas, no período de outubro 2004 a
abril  de  2005  e  406  turmas  no período de maio a outubro de 2005,
totalizando  2.153  (duas  mil  cento e cinquenta e três) turmas, esta
Secretaria prestou contas apenas dos recursos utilizados de setembro a
dezembro de 2004, conforme documentação apresentada.
No entanto, a prestação de contas do período subsequente só agora está
sendo  efetivada,  em função da substituição da equipe coordenadora do
Programa  no  âmbito  desta  SEED,  bem  como da execução paralela dos
recursos destinados aos dois exercícios (2004/2005)."
De  fato, de acordo com a documentação apresentada pelos responsáveis,
houve,  em  meados  de  2005,  mudança  na  Coordenação  das  ações do
programa. Contudo, as informações fornecidas pela atual Coordenação do
Programa, assim como os documentos analisados, revelam que, após isso,
não  houve  qualquer  mudança significativa na composição da equipe de
Coordenação  do referido Programa, motivo pelo qual as razões alegadas
para  a  falta  de apresentação da prestação de contas não merecem ser
acolhidas.
Ademais,  mesmo  que  tivesse  havido alguma mudança, como as ações se
encerraram  desde  novembro/2005, já haveria transcorrido pelo menos 9
(nove)   meses,   tempo   suficientemente  hábil  para  elaboração  da
documentação citada.

EVIDÊNCIA:
-Documentação    comprobatória    dos    gastos   do   BRALF-2004/2005
-Extratos  bancários da conta específica do Programa (BB Conta 5240-x,
Agência 3611)
-Justificativas apresentadas pela SEED/SE

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 000.720.918-51  NOME: LINDBERGH GONDIM DE LUCENA
CARGO: SEC. DE ESTADO DA EDUC/SE
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2.3.8   CONSTATAÇÃO:
UTILIZAÇÃO  IRREGULAR  DE  RECURSOS  DESTINADOS  À  FORMAÇÃO INICIAL E
CONTINUADA DE ALFABETIZADORES

FATO:
Verificamos  que  as  verbas  repassadas  pelo FNDE, no montante de R$
215.300,00,  para  aplicação  na ação "Formação de Alfabetizadores" do
Programa  BRASIL  ALFABETIZADO  - referentes ao ciclo de alfabetização
iniciado  em 2004 - não foram empregadas corretamente. De acordo com a
Resolução CD/FNDE n.º 19, de 24 de abril de 2004, os recursos deveriam
ser empregados na capacitação dos alfabetizadores, o que serviria para
que  esses  pudessem  obter as condições para executar, a contento, as
atividades  em suas respectivas turmas. Para tanto, o citado normativo
previa  a  aplicação desses recursos tanto na Formação Inicial (de, no
mínimo, 30 horas de duração) como na Formação Contínua (de, no mínimo,
2 horas/aula semanal, presencial e coletiva) dos Alfabetizadores.
Ocorre   que  a  SEED/SE,  acolhendo  a  iniciativa  da  Diretoria  do
Departamento de Educação, formulada por meio do Ofício SEED/DED/GD, de
01  de julho de 2005, autorizou indevidamente a utilização de recursos
na   contratação   de   instituição   para  realizar  Capacitação  dos
Alfabetizadores   do   Programa   BRASIL  ALFABETIZADO  (indevidamente
referido  como  SERGIPE  CIDADÃO),  mesmo  quando  essas  ações  já se
encontravam  em  fase  de  encerramento,  na  tentativa  de  evitar  a
possibilidade   iminente   de   "devolução  de  recurso  federal".  Em
decorrência dessa iniciativa, em 21/09/2005 (Ordem de Saque n.º 31432,
de  21/09/2005),  foram  transferidos  para  a  entidade  de  CNPJ n.º
03.735.851/0002-51,  o  montante de R$ 215.296,00, a fim de que aquela
instituição realizasse "capacitação" aos mesmos 2.153 alfabetizadores,
em  decorrência  de  Termo  de Parceria n.º 01/2005, celebrado entre a
SEED/SE e aquela OSCIP.
De  acordo com a documentação de execução das ações, do total de 2.153
turmas, iniciadas em outubro/2004, 1.747 turmas já haviam se encerrado
desde  abril  de 2005 e as demais em novembro de 2005. Mesmo assim, os
recursos  financeiros  foram  simplesmente repassados, praticamente em
sua  totalidade, para que o Instituto parceiro realizasse capacitação,
embora  a  grande  maioria  das  turmas  já houvesse concluído as suas
atividades.
A  análise  da  documentação  e  do  Relatório Final da execução (este
elaborado  por  Comissão designada para esse fim) do Termo de Parceria
n.º  001/2005 revela que teriam sido promovidas, na verdade, "Oficinas
Pedagógicas"  com  a  participação dos ex-alfabetizadores, criando-se,
com  isso,  uma espécie de "capacitação a posteriori", incorrendo numa
forma  de  aplicação de recursos não prevista pelas normas do Programa
BRASIL ALFABETIZADO.
Indagada  sobre a forma na qual teria ocorrido as ações de capacitação
-  inicial e continuada -, já que os recursos foram utilizados somente
após  o  encerramento das turmas, a SEED/SE - por meio da Diretoria do
Departamento de Educação (DED) - assim se manifestou:
"(...)No  período  de setembro a novembro de 2004 dos 2.153  previstos
1747  tiveram  capacitação  inicial  através de capacitadores da SEED,
cuja  documentação comprobatória, em decorrência de mudanças ocorridas
na   Equipe  Coordenadora  do  "Sergipe  Cidadão"  e  alguns  entraves
administrativos   no   que  tange  ao  arquivamento  e  tramitação  de
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documentos,  encontra-se  fragmentada.  A  partir  de  abril  de  2005
capacitou-se os 406 alfabetizadores restantes que deram prosseguimento
à ação de Alfabetização de Jovens e Adultos.
A  formação continuada, iniciada com encontros mensais, culminou com a
realização  de  Oficinas e Encontros Pedagógicos executadas através do
Instituto  Internacional  de  Desenvolvimento  Social  - IDS, conforme
descrição  do  programa  apresentado  pelo  IDS no processo de despesa
referente  ao  Termo de Parceria n.º 001/2005, sob o acompanhamento de
técnicos  desta SEED, comprovados através dos relatórios emitidos pelo
supracitado Instituto.
No  âmbito  dessa  parceria  foi  também  criado um Banco de Dados dos
alfabetizadores   e  dos  alfabetizandos,  assim  como  realizada  uma
avaliação do Programa pelos alfabetizadores".
Cumpre  destacar  que  a  SEED/SE  não  apresentou  a  comprovação  da
capacitação  inicial  dos  alfabetizadores  responsáveis  pelas turmas
iniciadas em 2004, alegando uma "fragmentação" da documentação.
Ademais,  mesmo  que houvesse comprovação da realização da capacitação
na  forma  relatada pela SEED/SE, os argumentos apresentados não foram
suficientes  para  justificar  a  utilização,  após o encerramento das
turmas, de recursos destinados à Formação Inicial e Continuada.

EVIDÊNCIA:
-Extrato da Conta Bancária BB, Ag. 3611, CC n.º 5240-x
-Processo de Contratação do IDS
-Portaria n.º 5510/2005 (Comissão)
-Relatório  Final  de  Execução  do  Termo  de  Parceria n.º  001/2005
-Processo  Administrativo n.º 20.884-4/2005 (N.º SIIG 14.252-5/2005) -
-Termo de Parceria n.º 001/2005

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 000.720.918-51  NOME: LINDBERGH GONDIM DE LUCENA
CARGO: SEC. DE ESTADO DA EDUC/SE
CPF  : 221.684.005-04  NOME: AURELINA DE MELO SOBRAL
CARGO: COORD. DO SERGIPE CIDADÃO
CPF  : 474.306.485-68  NOME: ALAIDE DE MENEZES TAVARES
CARGO: DIRETORA DO DED/SEED

2.3.9   CONSTATAÇÃO:
FALTA   DE   DEVOLUÇÃO   DE   VALORES  NÃO-PAGOS  AOS  ALFABETIZADORES

FATO:
Verificamos que o Contrato n.º 74/2005 , celebrado entre a SEED/SE e a
instituição   de  CNPJ  n.º  04.105.308/0002-33,  para  realização  de
capacitação  para  os alfabetizadores participantes do Programa BRASIL
ALFABETIZADO - BRALF, relativo ao ciclo/etapa 2005, previu o pagamento
de  Ajuda de Custo, no valor individual de R$ 15,00 (quinze reais) aos
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alfabetizadores que participassem dos programas de formação. Atendendo
solicitação  da  equipe de fiscalização, a SEED/SE apresentou à equipe
de  fiscalização  recibos  do  referido benefício, como comprovação do
pagamento   das   referidas   ajudas   de  custo  aos  alfabetizadores
capacitados.
Entretanto,  o  número  de  recibos  apresentado  não  corresponde  ao
quantitativo  de alfabetizadores previstos no projeto, uma vez que, ao
final do relatório de execução, consta a informação de que apesar de a
meta  do  contrato  para "Capacitação para Alfabetizadores do Programa
SERGIPE  CIDADÃO"  prever  2.397  alfabetizadores, somente teriam sido
pagas  2.296  pessoas.  Em seguida, é esclarecido o seguinte: "(...) A
diferença  apurada de 101 alfabetizadores que não receberam a bolsa de
R$   15,00  foi  em  função  do  não  comparecimento  dos  mesmos  nas
respectivas  ações  de  capacitação  e encontros pedagógicos. Sendo um
percentual de 4,5% de evasão".
Ocorre  que, mesmo havendo o reconhecimento do não-atingimento da meta
prevista,  não  restou  evidenciado  o  recolhimento/devolução à conta
específica,  por  parte  da  Instituição  contratada,  dos valores não
repassados  aos alfabetizadores do Programa, que totalizaria, com base
no  número  de  evadidos  informados,  o  montante de R$ 1.515,00 (mil
quinhentos  e  quinze  reais).  Do  mesmo  modo,  não  se  verificou a
ocorrência  de  dedução,  por  parte  da  SEED/SE,  desse montante nos
pagamentos realizados à instituição contratada
Merece  ressalva,  ainda, o fato de que a conferência dos comprovantes
de repasse desses valores, realizada pela equipe da CGU não evidenciou
a  ocorrência  de  repasses  aos  2.296  alfabetizadores conforme fora
informado,   uma   vez   que   somente  foram  detectados  2.264  (136
alfabetizadores  abaixo da meta) comprovantes/recibos, de acordo com a
tabela  abaixo  (distribuição  por  Diretorias  Regional  de Educação-
DREs),  o  que implica a existência de uma diferença de R$ 1.995,00, a
ser ressarcida à conta específica do BRALF (ciclo 2005).

QUANTITATIVO DE BOLSAS PAGAS AOS ALFABETIZADORES POR
DELAGACIAS REGIONAIS

Unidade Quantidade de
alfabetizadores participantes

Valor
individual da

bolsa

Valor pago

DEA 281  R$ 15,00  R$ 4.215,00
DRE1 282  R$ 15,00  R$ 4.230,00
DRE2 219  R$ 15,00  R$ 3.285,00
DRE3 257  R$ 15,00  R$ 3.855,00
DRE4 257  R$ 15,00  R$ 3.855,00
DRE5 174  R$ 15,00  R$ 2.610,00
DRE6 307  R$ 15,00  R$ 4.605,00
DRE7 83  R$ 15,00  R$ 1.245,00
DRE8 76  R$ 15,00  R$ 1.140,00
DRE8 328  R$ 15,00  R$ 4.920,00
TOTAL 2264  R$ 15,00  R$ 33.960,00

EVIDÊNCIA:
-Processo SIIG n.º 0023321-2/2005
-Comprovantes/recibos   de   pagamento   de   ajuda   de   custo   aos
alfabetizadores
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MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 000.720.918-51  NOME: LINDBERGH GONDIM DE LUCENA
CARGO: SEC. DE ESTADO DA EDUC/SE
CPF  : 474.306.485-68  NOME: ALAIDE DE MENEZES TAVARES
CARGO: DIRETORA DO DED/SEED
CPF  : 221.684.005-04  NOME: AURELINA DE MELO SOBRAL
CARGO: COORD. DO SERGIPE CIDADÃO

2.3.10  CONSTATAÇÃO:
PAGAMENTO A MAIOR DE BOLSAS AOS ALFABETIZADORES

FATO:
Verificamos  que  a  SEED/SE  vem  adotando  critérios de pagamento de
bolsas  aos  alfabetizadores  em  desacordo  com as normas do Programa
BRASIL ALFABETIZADO - ciclo iniciado em 2005. O artigo 7º da Resolução
CD/FNDE  n.º  23,  08  de  junho  de  2005,  prevê  o pagamento a cada
alfabetizador  - para custeio de suas atividades - do valor fixo de R$
120,00  por  mês,  acrescido do valor variável de R$ 7,00 (sete reais)
por mês por alfabetizando "em sala", limitado ao máximo de 25 (vinte e
cinco) alfabetizandos por sala.
Na  documentação  analisada,  foi verificado que os responsáveis pelas
turmas, em geral, encaminhavam folhas de freqüência para a Coordenação
executora  do  Programa  Brasil  Alfabetizado - BRALF, denominada pela
SEED/SE   de  "SERGIPE  CIDADÃO",  as  quais  eram  consideradas  como
parâmetro principal para o pagamento mensal dos alfabetizadores.
Entretanto,  a  Coordenação  do  Projeto "SERGIPE CIDADÃO" estabeleceu
critérios   para   pagamento   aos   alfabetizadores  voluntários  que
possibilitaram  o  pagamento  em  número  superior àquele efetivamente
encontrado em sala. Segundo a informação da Coordenação Administrativa
do  Projeto  "SERGIPE CIDADÃO", eram promovidas visitas pedagógicas às
turmas  em  execução,  sendo  que,  inicialmente (até o segundo mês do
ciclo  2005/2006),  o  pagamento mensal ao alfabetizador era realizado
com  base  no  número  de  alfabetizandos  encontrados  em cada visita
pedagógica   realizada.   Porém,   como  teriam  surgido  queixas  dos
alfabetizadores  em  relação  a  esse  critério, a Coordenação decidiu
adotar  a  regra  de  pagamento  mensal  baseado no dobro do número de
alfabetizandos encontrados na sala durante as visitas pedagógicas, até
o limite do quantitativo cadastrado no Programa para a turma visitada,
proporcionando um pagamento acima do quantitativo encontrado em sala.
Mas  há outro critério que merece ser frisado. Ao verificar a elevação
do  montante  pago aos alfabetizadores referente à 8ª parcela do ciclo
2005/2006  do  BRALF,  identificamos  uma  significativa  elevação nos
valores repassados aos alfabetizadores, cujos pagamentos, naquele mês,
alcançaram  a  cifra  de  R$  823.820,00  (Ordens de Saque n.º 28962 e
28964,  ambas de 24/08/2006), sendo que, nos meses anteriores, giravam
em  torno  de  R$  600.000,00.  Os  responsáveis  pela  Coordenação do
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Programa  apresentaram,  então, planilha pela qual fica evidenciado um
ajuste,  efetuado  no  pagamento dessa última parcela, que promove, na
prática,  um  pagamento  retroativo  de  bolsas aos alfabetizadores. A
explicação  apresentada  foi  a  de  que  a  base de cálculo da última
parcela tomou por base o  número de alfabetizandos presentes no último
mês, aplicando-se esse quantitativo aos meses anteriores.
Ou  seja, se em 4 (quatro) meses anteriores, a freqüência de uma turma
prevista  de 20 (vinte) alunos  fosse de apenas 08 (oito) alunos e, no
último  mês,  fosse  informada  a  presença  de  20  (vinte) alunos, o
alfabetizador   receberia   a   parcela   referente   aos  20  (vinte)
alfabetizandos  presentes  em  sala  nesse  último  mês, adicionada da
parcela  variável  (R$  7,00/alfabetizando) correspondente à diferença
(12 alunos) entre o número de alfabetizandos do 8º mês (20 alunos) e o
número  de  alfabetizandos  dos  meses  em  que  ficaram  abaixo desse
quantitativo  (08  alunos),  multiplicada  pelo número de meses em que
ocorreu  essa diferença (no caso, 4 meses). Nesse exemplo, no final da
execução  das ações do BRALF/2005, esse alfabetizador receberia - além
dos  R$  260,00 (R$ 120,00 + 20 x R$ 7,00), referentes ao 8º mês - uma
parcela adicional de R$ 336,00 (4 x 12 x R$ 7,00).
Os  referidos  critérios,  segundo  a  Coordenação  Administrativa  do
Projeto  SERGIPE CIDADÃO, eram uniformes para todas as turmas do BRALF
com  execução  descentralizada  pela  SEED/SE.  Apenas  para estimar o
impacto  financeiro do montante pago em excesso aos alfabetizadores do
BRALF,  a  equipe  da CGU baseou-se na memória de cálculo do Quadro de
Controle  de  Pagamento  referentes às turmas do BRALF localizadas nas
áreas  de  atuação  da  Diretoria  de  Educação  de Aracaju - DEA, que
abrange o município de Aracaju/SE.
O  resultado  dessa  análise  evidenciou  que,  na  última  parcela do
pagamento  dos  alfabetizadores  que  atuaram no município de Aracaju,
foram acrescidos em torno de R$ 17.526,00 (dezessete mil, quinhentos e
vinte  e  seis  reais),  a  título de pagamento de diferenças de meses
anteriores,  calculadas  na  forma  anteriormente  descrita. Como há a
informação  de  que  o  critério adotado também foi aplicado às demais
turmas  do  Programa BRALF localizadas nos outros municípios do Estado
de  Sergipe,  o  potencial  de  gastos  realizados em desacordo com as
normas  alcança,  evidentemente,  cifras  ainda maiores, uma vez que o
quantitativo  de  turmas  do  BRALF  localizadas em Aracaju representa
apenas  cerca de 10% do total de turmas previstas na meta estabelecida
para  o  Estado  de  Sergipe,  o  que,  proporcionalmente,  elevaria o
montante  desembolsado indevidamente para algo estimado em torno de R$
170.000,00 (cento e setenta mil reais).

EVIDÊNCIA:
-Folhas   de  freqüência  de  parte  dos  alfabetizadores  da  amostra
-Resultado das indagações orais realizadas
-Folhas de pagamento dos alfabetizadores
-Quadro  de  Critérios  para  pagamento  de  Bolsa  para Alfabetizador
Voluntário  e Quadro de Controle de Pagamento/2005 referente às turmas
do BRALF localizadas em Aracaju/SE (DEA)

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica



Controladoria-Geral da União                                                                Secretaria Federal de Controle Interno 57
Missão da SFC: “Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos.”

22º Sorteio de Unidades Municipais –  Aracaju - SE

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 000.720.918-51  NOME: LINDBERGH GONDIM DE LUCENA
CARGO: SEC. DE ESTADO DA EDUC/SE
CPF  : 474.306.485-68  NOME: ALAIDE DE MENEZES TAVARES
CARGO: DIRETORA DO DED/SE
CPF  : 221.684.005-04  NOME: AURELINA DE MELO SOBRAL
CARGO: COORD. DO SERGIPE CIDADÃO

2.3.11  CONSTATAÇÃO:
DIRECIONAMENTO   NA   CONTRATAÇÃO   DE  ENTIDADE  PARA  REALIZAÇÃO  DE
CAPACITAÇÃO  DOS  ALFABETIZADORES  DO  BRALF  PARA  O  CICLO 2005/2006

FATO:
A  execução  das  ações  de  "Formação  de  Capacitadores" do Programa
BRASIL  ALFABETIZADO  -  referentes  ao  ciclo  iniciado em 2005 - foi
efetivada  por  meio  da  contratação de Organização Não-Governamental
(CNPJ n.º04.105.308/0002-33), conforme evidencia a análise do Processo
SIIG n.º 0023321-2/2005, o qual resultou na celebração do Contrato n.º
74/2005,firmado em 30 de novembro de 2005.
A  referida  contratação  -  cujo  preço fixado foi de R$ 282.000,00 -
ocorreu  por  meio  de  Dispensa  de  Licitação, baseada no artigo 24,
inciso  XIII  c/c  o  artigo  26, incisos I, II e III da Lei 8.666/93,
prevendo  a capacitação de 2.397 alfabetizadores, os quais conduziriam
as turmas de alfabetização no período 2005/2006.
Entretanto, ao se observar os procedimentos adotados pela SEED/SE para
firmar  o citado instrumento pactual,  verifica-se que as pesquisas de
preços   acostadas  aos  autos  não  se  mostram  suficientes  para  a
verificação   da   adequação   dos   valores  contratados  aos  preços
efetivamente praticados no mercado local.
Isso  ocorre  em  razão  de  que  a  SEED/SE  somente  anexou 3 (três)
propostas  de  preços,  as  quais, excetuando-se a proposta vencedora,
foram   apresentadas   por   entidades   (CNPJs  94.443.884/0001-00  e
03.735.851/0002-51)  estabelecidas  no  Município de Santa Maria - RS,
sendo que uma delas sequer possui filiais em outras localidades.
Outro  elemento  que  também  revela  a  ocorrência  de  restrições  à
competividade  na  referida contratação e da frustração do seu caráter
competitivo,  bem  como  o direcionamento para um determinado grupo de
pessoas  refere-se  ao  fato  de que a Presidente (e ex-Secretária) da
entidade  contratada(CPF  574.764.035-68),  também  demonstra  possuir
vínculos com a outra entidade que apresentou proposta - aquela de CNPJ
n.ºs  03.735.851/0001-70  (Matriz-Santa Maria/RS) e 03.735.851/0002-51
(Filial-Aracaju/SE).
Isso  fica  evidenciado  mediante  a  participação  efetiva  da citada
dirigente   -  concomitante  ao  andamento  do  referido  processo  de
contratação  - tanto na coordenação das atividades pedagógicas como na
aplicação  dos  recursos  federais  recebidos  para  a capacitação das
turmas do BRASIL
ALFABETIZADO  iniciadas  em 2004 (Processo SIIG 0014252-5/2005 - Termo
de Parceria n.º 01/2005).
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Sendo  assim,  durante a celebração e execução do Contrato n.º 74/2005
(Capacitação  2005),  o  grupo  de  pessoas  que comanda a entidade já
conduzia  outros trabalhos em estreita relação com a SEED/SE no âmbito
do  Programa  BRASIL  ALFABETIZADO (coordenado pela equipe do "SERGIPE
CIDADÃO"), valendo-se da estrutura da outra OSCIP (03.735.851/0002-51)
que  havia  firmado  parceria  com  a  SEED/SE  (Termo de Parceria n.º
01/2005)   para   realizar   atividades   do  mesmo  Programa  Federal
(Capacitação - ciclo 2004).
A   seguir,  quadro-resumo  de  algumas  relações  mantidas  entre  as
entidades  que apresentaram propostas, que evidenciam o direcionamento
a  um  mesmo  grupo  de  pessoas, o que vicia o processo de elaboração
tanto   da  justificativa  de  preço  como  da  razão  da  escolha  do
executante,   exigidas  pela Lei  n.º 8.666/93, artigo 26, inciso III,
conforme demonstrado a seguir:

DISPENSA DE LICITAÇÃO n.º 18/2005 – Contrato n.º 74/2005 (Processo n.º
018.000-23321/2005-6)
Relação de empresas participantes
Identif.

da
Entidade

Número do CNPJ da
Entidade

participante

Valor da
proposta

(R$)

Local de
funcionamento

da
Instituição

Observações

A 04.105.308/0002-33 282.000,00 Filial em São
Cristóvão/SE
da entidade
de CNPJ n.º

04.105.308/00
01-52

(matriz),
sediada em
Aracaju/SE

a) Entidade
selecionada pela
SEED/SE, sendo que
a presidente (CPF
574.764.035-68) e
demais diretores
(CPF´s
532.039.845-04 e
777.221.165-15)
são as mesmas
pessoas que
coordenam e/ou
executam,
concomitantemente,
as ações de
capacitação de
programas federais
(BRALF, EJAEF)
realizadas pela
entidade “B”, no
âmbito da SEED/SE;
b) Diretor-
presidente, à
epóca da
contratação
(909.805.220-72),
também possui
endereço atual
informado em Santa
Maria/RS.
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DISPENSA DE LICITAÇÃO n.º 18/2005 – Contrato n.º 74/2005 (Processo n.º
018.000-23321/2005-6)
Relação de empresas participantes
Identif.

da
Entidade

Número do CNPJ da
Entidade

participante

Valor da
proposta

(R$)

Local de
funcionamento

da
Instituição

Observações

B 03.735.851/0002-51 290.000,00 Filial em
Aracaju da
entidade de
CNPJ n.º

03.735.851/00
01-70

(matriz),
sediada em

Santa
Maria/RS

a)Entidade (OSCIP)
promotora de
eventos de
capacitação junto
à SEED/SE, nos
quais a equipe
responsável pelos
trabalhos é
composta por
integrantes da
Diretoria da
entidade “A”.
b) Procurador (CPF
905.336.897-53) da
entidade “B”
terminou sendo
designado para ser
fiscal do contrato
74/2005, celebrado
com a entidade
“A”.

C 94.443.884/0001-00 310.000,00 Santa
Maria/RS

a)Entidade sediada
também em Santa
Maria/RS,   e que
sequer possui
filiais em outras
localidades.

.

Tudo  isso é agravado pelo fato de que, segundo a cláusula n.º 13.1 do
Contrato  n.º  74/2005, firmado entre SEED/SE e a entidade de CNPJ n.º
04.105.308/0002-33  (Entidade  "A"),  a  fiscalização  da  execução do
referido  Contrato  seria  realizada pela mesma Comissão Especial para
Avaliação e Acompanhamento do Termo de Parceria n.º 01/2005, celebrado
entre  a  SEED/SE e a OSCIP de CNPJ 03.735.851/0002-51 (Entidade "B"),
sendo  que  para  participar  da  referida  Comissão  foi  designado o
procurador da entidade "B".
A  execução das ações de alfabetização mostra outro fato relevante que
aponta para a ocorrência de concessões à entidade contratada. Por meio
do  Ofício  n.º  67/2005,  de  18/11/2005,  emitido  pela  Diretora do
Programa   "SERGIPE  CIDADÃO"  (SEED/SE)  à  Diretora  da  Instituição
contratada,  foi encaminhado, entre outros anexos, o demonstrativo dos
capacitadores do "Sergipe Cidadão". Na relação, constam os nomes de 40
(quarenta)  instrutores  relacionados  pela  SEED/SE (Projeto "SERGIPE
CIDADÃO")  para  atuar na capacitação. Dentre esses, 11 (onze) já eram
Técnicos  no próprio Projeto "SERGIPE CIDADÃO" - executor das ações do
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Brasil  Alfabetizado -, sendo que 25 (vinte e cinco) também já atuavam
como  profissionais  do  magistério  da  rede  pública  estadual  e/ou
municipal,  para os quais somente poderia haver remuneração caso fosse
apresentada declaração de inexistência de incompatibilidade de horário
com  as  funções  exercidas nos respectivos órgãos/entidades, conforme
exigência da Resolução CD/FNDE n.º 23, de 08/06/2005, artigo 6º, § 1º,
alínea "a".
Esses  números  também  reforçam  os  pontos  já  abordados  acerca do
favorecimento   a   um   determinado   grupo  de  pessoas  e  suscitam
questionamentos  acerca  da  real  necessidade  de  contratação de uma
instituição  -  para execução indireta - das ações de capacitação, uma
vez  que,  na  prática,  houve  a  remuneração  de  uma  entidade não-
governamental   que,   por  sua  vez,  utilizou-se  de  um  quadro  de
capacitadores   composto  de  profissionais  que já atuavam na própria
SEED/SE,  apesar  da  previsão, na documentação contida no processo de
contratação,  de  que  a  entidade  deveria possuir quadro de técnicos
capacitados para a execução das ações.
Cumpre  destacar,  por  fim,  que  o Contrato n.º 74/2005 previa que a
contratação  de  "pessoal qualificado para a capacitação" seria um dos
encargos  da Organização Não-Governamental contratada. Porém, o Ofício
n.º 67/2005, de 18/11/2005, emitido pela Diretora do Programa "SERGIPE
CIDADÃO"  é  claro  ao  elencar o item "Capacitação dos Capacitadores"
(denominada  de  "prévia  sintetizada  das  oficinas")  como  sendo de
responsabilidade  da própria Diretoria do Projeto "SERGIPE CIDADÃO". O
referido  Ofício  ainda  faz  menção  de que as responsabilidades nele
elencadas  -  da  contratante  e  da  contratada  - foram definidas em
"entendimentos verbais", o que também ajuda a revelar a fragilidade da
contratação assim como o tipo e o grau de relacionamento mantido com a
ONG   contratada,    apontando   para   a   ocorrência   de   práticas
ofensivas  aos  princípios contidos na Lei de Licitações e àqueles que
regem a Administração Pública, em especial o da impessoalidade.

EVIDÊNCIA:
Consultas  aos  sistemas  da  Receita Federal aos CPFs e CNPJs citados
Processo  de  Contratação  da  Organização Não-Governamental (CNPJ n.º
04.105.308/0002-33)  - Processo SIIG n.º 0023321-2/2005,  Contrato n.º
74/2005, firmado em 30 de novembro de 2005.
Ofício  n.º  67/2005, de 18/11/2005, emitido pela Diretora do Programa
"SERGIPE CIDADÃO"

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 000.720.918-51  NOME: LINDBERGH GONDIM DE LUCENA
CARGO: SEC DE ESTADO DA EDUC/SE
CPF  : 221.684.005-04  NOME: AURELINA DE MELO SOBRAL
CARGO: COORD. DO SERGIP CIDADÃO
CPF  : 474.306.485-68  NOME: ALAIDE DE MENEZES TAVARES
CARGO: DIRETORA DO DED/SEED
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2.3.12  CONSTATAÇÃO:
FRAGILIDADE  NA  COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA E PRECARIEDADE NO ARQUIVAMENTO
DA PRODUÇÃO ESCRITA DOS ALFABETIZANDOS

FATO:
Verificamos  que a equipe de Coordenação do Projeto "SERGIPE CIDADÃO",
unidade  da  Secretaria  de  Educação  do Estado de Sergipe - SEED/SE,
responsável   pela   execução   descentralizada   do  Programa  BRASIL
ALFABETIZADO  -  BRALF, não vem adotando uma sistemática  satisfatória
de  monitoramento pedagógico e acompanhamento do efetivo funcionamento
das  turmas  de alfabetização do Programa BRALF. Isso fica evidenciado
mediante  a  inexistência  de  Relatórios  de Monitoramento Pedagógico
(Fichas de Visitas Pedagógicas) de várias turmas em funcionamento e de
um número insuficiente em relação às demais, todas localizadas na área
de  atuação  do  município  selecionado  (Aracaju).  Em  conseqüência,
detectamos  a  ocorrência  de  pagamentos  a  alfabetizadores  sem que
houvesse  a  comprovação  de  que  as  respectivas  turmas tenham sido
visitadas  por  qualquer  equipe  técnica  durante  todo  o período de
execução das ações do BRALF (2005/2006).
Do mesmo modo, o artigo 23 da Resolução CD/FNDE n.º 23, de 08 de junho
de 2006, prevê o arquivamento, entre outros itens, da produção escrita
para  avaliação  do  desempenho  dos  alunos,  sob  a  guarda do Órgão
Executor  -  OEX  (no  caso  a  SEED/SE)  pelo prazo de 5 (cinco) anos
contados  da data de aprovação da prestação de contas pelo TCU. Ocorre
que  a  Equipe  do  Projeto  "SERGIPE CIDADÃO" não apresentou produção
escrita   dos   alfabetizandos   participantes   de   diversas  turmas
localizadas  em  Aracaju, solicitadas pela equipe da CGU, apesar de já
haver ocorrido o encerramento das mesmas.
Em conseqüência, restou prejudicada a verificação, por parte da equipe
da  CGU,  da  efetividade das ações de alfabetização desenvolvidas com
recursos  do Programa BRASIL ALFABETIZADO - BRALF (etapa 2005/2006), o
que  se  torna  agravado  em  razão da fragilidade no Acompanhamento e
Coordenação  Pedagógica  do referido programa, executado, no âmbito da
Secretaria  de Educação do Estado de Sergipe (SEED/SE), pela equipe do
Projeto "SERGIPE CIDADÃO".

EVIDÊNCIA:
-  Fichas  de visitas pedagógicas das turmas do BRALF em funcionamento
em Aracaju referentes a 2005/2006
-  Baixo  número  de  produções  escritas  apresentadas  à  equipe  de
fiscalização

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 000.720.918-51  NOME: LINDBERGH GONDIM DE LUCENA
CARGO:   SEC DE ESTADO DA EDUC/SE
CPF  : 221.684.005-04  NOME: AURELINA DE MELO SOBRAL
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CARGO: COORD. DO SERGIPE CIDADÃO
CPF  : 474.306.485-68  NOME: ALAIDE DE MENEZES TAVARES
CARGO: DIRETORA DO DED/SEED

2.3.13  CONSTATAÇÃO:
IRREGULARIDADES  NA  SELEÇÃO  DE  INSTITUTO  PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE
CAPACITAÇÃO DE ALFABETIZADORES DO BRALF

FATO:
Verificamos  que  praticamente a totalidade das verbas repassadas pelo
FNDE,  no  montante de R$ 215.300,00, para aplicação na ação "Formação
de   Alfabetizadores"   do  Programa  BRASIL  ALFABETIZADO  (BRALF)  -
referentes  ao  ciclo  de  alfabetização  iniciado  em  2004  -  foram
destinadas  a  uma  instituição escolhida para realizar capacitação no
âmbito  do referido programa, embora essas ações já se encontrassem em
fase  de  conclusão.  Não  obstante,  alegando  tentativa  de evitar a
devolução  do  recurso  federal,  a Secretaria de Estado da Educação -
SEED/SE  valeu-se  da  celebração de Termo de Parceria de n.º 01/2005,
firmado em 29 de julho de 2005, celebrado entre a SEED/SE e a entidade
de  CNPJ  n.º  03.735.851/0002-51,  qualificada  como  Organização  da
Sociedade  Civil  de  Interesse Público (OSCIP), nos termos da Lei n.º
9.790,  de 23 de março de 1999, regulamentada pelo Decreto Federal n.º
3.100,  de  30 de junho de 1999, para utilização dos recursos federais
anteriormente disponibilizados.
A   referida   parceria   foi   formalizada   por   meio  do  Processo
Administrativo  SIIG  n.º 0014252-5/2005, iniciado, em 05/07/2005, com
pedido formulado pela Diretoria do Departamento de Educação da SEED/SE
(Ofício   n.º   346/2005/SEED/DED/GD)   e   resultou   no  desembolso,
integralmente  antecipado  em  21/09/2005  (Ordem de Saque n.º 31432),
para o instituto parceiro  no montante de R$ 215.296,00. Ao analisar a
documentação  referente  à  essa  parceria,  a  equipe de fiscalização
identificou  que  houve  diversas  irregularidades em sua celebração e
acompanhamento da execução.
Inicialmente, no processo citado, 3 (três) propostas foram anexadas. A
primeira,  apresentada  pelo  contador  de  uma Cooperativa sediada em
Aracaju/SE  de  CNPJ  03.770.151/0001-17, no valor de R$ 220.500,00. A
segunda,  formulada  por  uma  filial  em  Fortaleza/CE,  de Instituto
sediado  em  Santa  Maria/RS,  titular  do CNPJ n.º 94.445.194/0003-44
(filial),  no  valor  de R$ 218.000,00. E a terceira, apresentada pela
OSCIP  escolhida (CNPJ 03.735.851/0001-70), no valor de R$ 215.296,00,
a qual, vale frisar, também participa em outros ajustes com a SEED/SE,
para  execução e avaliação de programas federais no Estado de Sergipe,
a exemplo do BRALF e do EJA.
De  logo,  cabe  o registro de que a execução do Termo de Parceria n.º
01/2005  não  seguiu  o  que estava previsto no Projeto elaborado pela
SEED/SE,  uma vez que, inicialmente estava prevista a destinação de R$
128.100,00  para  repassar  aos  alfabetizadores  a título de Ajuda de
Custo,  o  que,  de  acordo com a Prestação de Contas apresentada pelo
instituto parceiro, não foi efetivado.
Em seguida, cumpre salientar que o levantamento de preços acostado aos
autos  apresenta-se  viciado, apontando para a ocorrência de simulação
de competitividade, haja vista a participação, única e exclusivamente,
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de  entidades  que  demonstram  possuir  estreitos vínculos entre seus
sócios,    administradores,   contadores,   coordenadores   e   /   ou
representantes.
O  fato de que em outras ações de capacitação promovidas pela SEED/SE,
sobretudo  com recursos federais, também está envolvido um mesmo grupo
de    pessoas/entidades,    direta   ou   indiretamente,   revelam   o
direcionamento  das  contratações,  no  âmbito  da  SEED/SE,  para  um
restrito grupo de pessoas, com prejuízo tanto ao processo de avaliação
da   economicidade   da  parceria  como  à  observância  do  princípio
impessoalidade.
O  quadro abaixo expressa, resumidamente, os vínculos existentes entre
as  entidades  citadas  - cotantes no Processo Administrativo SIIG n.º
0014252-5/2005 - assim como as observações relevantes detectadas:

TERMO DE PARCERIA n.º 01/2005 (Processo n.º 0014252-5/2005)
Identif.

da entidade
Número do CNPJ da

entidade
participante

Valor da
proposta

(R$)

Local de
funcionamento

da
instituição

Observações

A 03.770.151/0001-17 220.500,00 Aracaju/SE a)Cooperativa
extinta no
Cadastro da
Receita
Federal, com
CNPJ na
condição de
“Baixado” desde
nov/2005;
b) Proposta apresentada
pelo próprio contador da
Entidade (CPF
171.432.505-97), o qual,
coincidentemente,
também é contador da
OSCIP (Entidade “c”)
que terminou firmando
o termo de parceria.
c)Notícia na
internet
(correiodesergi
pe.com.br),
datada de
14/01/2005,
registra que o
referido
contador também
é procurador de
grupo
empresarial, do
ramo de
confecções, com
parcerias
firmadas para
realização de
outros
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TERMO DE PARCERIA n.º 01/2005 (Processo n.º 0014252-5/2005)
Identif.

da entidade
Número do CNPJ da

entidade
participante

Valor da
proposta

(R$)

Local de
funcionamento

da
instituição

Observações

treinamentos
para o Governo
Estadual,
também com a
participação da
entidade “C”.
OBS: A proposta
foi apresentada
sem indicação
do CNPJ da
entidade, sendo
que a equipe de
fiscalização da
CGU o apurou
posteriormente

B 94.445.194/0003-44 218.000,00 Filial em
Fortaleza/CE
de entidade

(CNPJ
94.445.194/00

01-82)
sediada Santa

Maria/RS

a) Filial com
situação na
Receita
Federal:
EXTINTA – com
CNPJ na
condição de
“Baixado” desde
11/04/2005. Ou
seja, a
proposta foi
apresentada
pela
Responsável
Técnica (CPF
719.207.225-
72), em 01 de
julho de 2005,
aproximadamente
3 (três) meses
após a baixa
dessa filial da
entidade, cujo
município de
funcionamento
da sede (Santa
Maria/RS)
coincide com
aquele da
entidade
parceira
(Instituição
“C”);
b)A sede do
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TERMO DE PARCERIA n.º 01/2005 (Processo n.º 0014252-5/2005)
Identif.

da entidade
Número do CNPJ da

entidade
participante

Valor da
proposta

(R$)

Local de
funcionamento

da
instituição

Observações

instituto
funciona, em
Santa Maria/RS,
no mesmo
endereço de
outra firma
(CNPJ
00.550.374/0001
-80), do ramo
de
contabilidade,
constituída sob
a forma de
sociedade
limitada, com
mesmo nome de
fantasia, e da
qual o
presidente da
entidade “C”
(CPF n.º
210.614.750-34)
também é sócio,
o que evidencia
a existência de
estreita
proximidades
entre essas 2
(duas)
entidades (“B”
e “C”);
c) A pessoa que
se apresentou
como
responsável
técnica pela
entidade (CPF
719.207.225-
72), também
participou
ativamente –
inclusive
movimentando
recursos
financeiros –
na execução do
Termo de
Parceria, por
meio da
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TERMO DE PARCERIA n.º 01/2005 (Processo n.º 0014252-5/2005)
Identif.

da entidade
Número do CNPJ da

entidade
participante

Valor da
proposta

(R$)

Local de
funcionamento

da
instituição

Observações

Entidade “C”.
d) Entidade
sequer possuía
filial no
Estado de
Sergipe à época
da apresentação
da proposta

C 03.735.851/0002-51 215.296,00 Filial em
Aracaju da
entidade de
CNPJ n.º

03.735.851/00
01-70

(matriz),
sediada em

Santa
Maria/RS

a)Entidade
escolhida pela
SEED/SE para
realizar as
ações de
alfabetização
do Termo de
Parceria n.º
01/2005, tendo
sido
selecionada
também para
realizar várias
outras
capacitações no
âmbito daquela
Secretaria, a
exemplo
daquelas
realizadas no
âmbito do
BRASIL
ALFABETIZADO e
Educação de
Jovens e
Adultos –
EJAEF;
b)O presidente
de “C” é sócio
de empresa
prestadora de
serviços
contábeis de
mesmo nome de
fantasia e
local de
funcionamento
da entidade
“B”;
c) O município
de localização
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TERMO DE PARCERIA n.º 01/2005 (Processo n.º 0014252-5/2005)
Identif.

da entidade
Número do CNPJ da

entidade
participante

Valor da
proposta

(R$)

Local de
funcionamento

da
instituição

Observações

da entidade “C”
– Santa
Maria/RS – é o
mesmo de
localização da
sede da
entidade “B”;
d) O contador
da entidade “C”
(CPF
171.432.505-97)
–  que também é
contador da
entidade “A” –
identifica-se
como
Coordenador da
entidade “A”,
assinando,
inclusive a
proposta
apresentada por
esta entidade.
e) As pessoas
que coordenam e
executam as
ações do Termo
de Parceria n.º
01/2005 também
são
participantes
da Diretoria de
outro Instituto
de Capacitação
(CNPJ
04.105.308/0001
-52),
contratado,
concomitantemen
te a essa
escolha da
entidade “C”,
pela SEED/SE,
para realização
de capacitação
no Programa
BRASIL
ALFABETIZADO,
mediante
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TERMO DE PARCERIA n.º 01/2005 (Processo n.º 0014252-5/2005)
Identif.

da entidade
Número do CNPJ da

entidade
participante

Valor da
proposta

(R$)

Local de
funcionamento

da
instituição

Observações

Dispensa de
Licitação
(Contrato n.º
74/2005) e cujo
Diretor-
presidente (CPF
n.º
909.805.220-
72), à época da
celebração
daquele
contrato,
também possui
endereço atual
informado em
Santa Maria/RS.

.

Merece  ser  acrescentado,  também,  que  a  SEED/SE  não  observou  a
recomendação,  oriunda da Procuradoria  Jurídica do Estado de Sergipe,
a  qual   ressalvou  a  necessidade  de consulta prévia ao Conselho de
Política  Pública  da área de atuação na esfera estadual como condição
para  celebração  do referido Termo de Parceria, na forma exigida pelo
Artigo  10,  §  1º,  da Lei n.º 9.790, de 23 de março de 1999 (Lei das
OSCIP).   Indagado  sobre  as  razões  para  a  falta  de  consulta  e
participação  do  referido  Conselho,  no caso, o Conselho Estadual da
Educação, na celebração e na execução do referido Termo de Parceria, o
Secretário  de  Estado  da Educação de Sergipe, por meio do Ofício n.º
0920/2006-GS,  de  23  de  agosto  de  2006, informou que "inexiste no
Estado  de  Sergipe  o  Conselho  de  Políticas  Públicas".  Ora,  tal
informação  não  encontra respaldo no arcabouço jurídico referente aos
órgãos que compõem a estrutura da SEED/SE.
Assim, embora o titular da SEED/SE alegue a "inexistência" do Conselho
de  Políticas Públicas na área de Educação no Estado de Sergipe, a Lei
Estadual  3.373,  de  31  de  agosto  de  1993,  que  dispõe  sobre  a
organização  básica da SEED/SE, assim como a Lei Estadual n.º 4.749 de
17/01/2003  (em especial, os artigos 24, 44, 46), a qual  dispõe sobre
a  estrutura  organizacional  da  Administração  Estadual do Estado de
Sergipe,  são  claras  ao definir a existência do Conselho Estadual de
Educação  -  CEE  como  Órgão  Colegiado,  integrante  da estrutura da
própria   Secretaria   por   ele  comandada,  com  a  participação  de
representantes  de  entidades da sociedade civil. Ademais, o artigo 9º
da Lei Estadual n.º 2656, de 08/01/1998, o qual define a composição do
CEE,  relaciona,  entre  várias  competências  relacionadas à Política
Educacional no Estado, as atribuições de "aprovar planos e projetos de
aplicação de recursos para a educação, apresentados pela administração
estadual,  para efeito de concessão de auxílio financeiro por parte da
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União",  além  de  "aprovar  planos e projetos de cooperação técnica e
financeira  às instituições privadas, tendo em vista evitar duplicação
desnecessária,   ou   dispersão   prejudicial  de  recursos  humanos",
evidenciando  que   a  SEED/SE  não  poderia  deixar  de, previamente,
submeter  a celebração do Termo de Parceria ora analisado à apreciação
do  Conselho  Estadual  de  Educação  -  CEE, nos termos da legislação
pertinente.
Mais  que isso, conforme exigência do artigo 20 do Decreto Federal n.º
3100,  de  30/06/1999,  o  CEE  também  deveria  ter  representação na
Comissão de Monitoramento da execução do Termo de Parceria, a qual foi
designada por meio do Decreto Estadual n.º 5510/2005, de 24/08/2005.
Os agentes designados pela referida Comissão foram apenas os titulares
dos   seguintes   CPFs:   103.673.905-82   (SEED/SE),   068.725.305-53
(SEED/SE) e 905.336.897-53 (OSCIP).
Outro  agravante refere-se à falta de divulgação, na imprensa oficial,
do  extrato  da execução física e financeira, referido no artigo 10, §
2º, inciso VI, da Lei n.º 9.790, de 1999,  no prazo máximo de sessenta
dias   após   o   término   do   exercício  financeiro.  Somente  após
questionamento  da  equipe  da  CGU,  decorridos  8  (oito)  meses  do
encerramento  do  exercício 2005, a SEED/SE apresentou uma nota fiscal
(NF  n.º  4857,  emitida  em  30/08/2006,  do Departamento Estadual de
Serviços   Gráficos   de  Sergipe)  como  demonstração  da  adoção  de
providências  -  mesmo  que  tardias  -  para  publicação  do referido
extrato.

EVIDÊNCIA:
- Processo Administrativo SIIG n.º 0014252-5/2005
-  Notícia na internet (correiodesergipe.com.br), datada de 14/01/2005
- Ofício n.º 0920/2006-GS, de 23 de agosto de 2006
-  Lei  Estadual  3.373,  de  31 de agosto de 1993, que dispõe sobre a
organização básica da SEED/SE
-  Lei  Estadual  n.º  4.749  de  17/01/2003: dispõe sobre a estrutura
organizacional   da   Administração  Estadual  do  Estado  de  Sergipe
-  Lei Estadual n.º 2656, de 08/01/1998, o qual define a composição do
CEE
-  Decreto Estadual n.º 5510/2005, de 24/08/2005 - Designa Comissão de
-  Monitoramento  da  execução  do  Termo  de  Parceria  n.º  001/2005

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 000.720.918-51  NOME: LINDBERGH GONDIM DE LUCENA
CARGO: SEC DE ESTADO DA EDUC/SE
CPF  : 221.684.005-04  NOME: AURELINA DE MELO SOBRAL
CARGO: COORD. DO SERGIP CIDADÃO
CPF  : 474.306.485-68  NOME: ALAIDE DE MENEZES TAVARES
CARGO: DIRETORA DO DED/SEED
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2.3.14  CONSTATAÇÃO:
PRÁTICA   DE  ATOS  ANTIECONÔMICOS  NA  GESTÃO  DE  RECURSOS  FEDERAIS
DESTINADOS À CAPACITAÇÃO DE ALFABETIZADORES

FATO:
A celebração e execução das ações do Termo de Parceria n.º 01/2005, na
forma da Lei n.º 9790/99, firmado pela SEED/SE com a OSCIP parceira de
CNPJ  n.º  03.735.851/0002-51, com o objetivo de evitar a devolução de
recursos  federais  destinados  à  capacitação  de  alfabetizadores no
âmbito  do Programa BRASIL ALFABETIZADO, permitiu a realização de atos
antieconômicos e a falta de apresentação de documentação comprobatória
de gastos, ensejadores de prejuízo aos cofres públicos.
O  monitoramento e avaliação da execução do referido Termo de Parceria
ficou  a cargo de uma Comissão Especial de Avaliação (Decreto Estadual
n.º 5510/2005, de 24/08/2005), compostas pelos titulares dos seguintes
CPFs:    103.673.905-82    (SEED/SE),   068.725.305-53   (SEED/SE)   e
902.336.897-53 (OSCIP), os quais, assim como o  Órgão Estatal parceiro
-  no  caso, a própria SEED/SE - deveriam zelar pela regular aplicação
dos  recursos repassados, os quais totalizaram R$ 215.296,00 (duzentos
e   quinze  mil,  duzentos  e  noventa  e  seis  reais).  No  entanto,
observando-se  a  prestação  de  contas,  nota-se  a  precariedade  do
acompanhamento  da  referida  Comissão,  uma  vez  que  boa  parte dos
recursos  financeiros  destinados não foram corretamente utilizados ou
sequer foram devidamente comprovados.
Os  principais  pontos  a  serem  ressalvados,  extraídos  da  análise
efetuada  sobre  a  documentação  de  prestação  de contas, referem-se
sobretudo  ao  processo  de  LOCAÇÃO  DE  VEÍCULOS  para  uso da OSCIP
parceira  em  valor excessivamente superior  ao praticado no mercado e
sem a apresentação integral de documentação fiscal comprobatória.
Assim,  de  acordo  com  a  documentação  apresentada  pela SEED/SE, a
Instituição  de  CNPJ  n.º  03.735.851/0002-51, parceira da SEED/SE na
execução do Termo de Parceria n.º 001/2005, celebrou, em 04/08/2005, o
Contrato  de  Locação n.º 001/2005, com a Agência de Viagens e Turismo
de  CNPJ  n.º  06.101.036/0001-48, com vigência inicial de 04 (quatro)
meses  -  agosto  a novembro/2005 - referente à "LOCAÇÃO DE 4 (QUATRO)
VEÍCULOS  destinados  ao  transporte  e locomoção de Técnicos e Equipe
Encarregada   da  implementação  do  Programa  Sergipe  Cidadão/Brasil
Alfabetizado, nos municípios do Estado de Sergipe".
O  custo  total  do  contrato  foi inicialmente fixado em R$ 50.560,00
(cinqüenta  mil,  quinhentos  e  sessenta  reais),  sendo o valor, por
veículo  locado,  correspondente  a  R$  3.160,00  (três  mil, cento e
sessenta  reais), com pagamentos mensais de R$ 12.640,00. As condições
oferecidas  foram:  8.000  km livres/mês; valor da diária = R$ 104; Km
excedente = R$ 0,34; Veículo Gol/Uno com 4 portas e ar-condicionado;
franquia de R$ 2.000,00.
Segundo  a documentação contida na Prestação de Contas, teria havido a
prorrogação   da   vigência   do  contrato  até  o  final  do  mês  de
dezembro/2005, o que elevaria o montante devido para R$ 63.200,00.
Contudo, verificando-se os dados da Prestação de Contas, identifica-se
a  informação  de  que,  no  período  de agosto a dezembro/2005, teria
havido  5  (cinco)  pagamentos  à Agência de Viagens e Turismo de CNPJ
n.º  06.101.036/0001-48,  os quais totalizaram R$ 82.150,00 (oitenta e
dois  mil, cento e cinqüenta reais), representando 38 % do valor total
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repassado ao Instituto, na seguinte forma:

BANESE - AGÊNCIA N.º 035 (METRO ATALAIA) - CONTA CORRENTE N.º 101.561-4
PAGAMENTOS À AGÊNCIA DE TURISMO CNPJ N.º 06.101.036/0001-48
ITEM N.º DO

CHEQUE
VALOR
(R$)

DATA DOCUMENTO DE
CRÉDITO

(Informação
da relação de
pagamentos)

HISTÓRICO

01 204277 37.920,00 04/11/05 Fatura n.º
073/2005

Referente à locação dos
veículos nos meses de
agosto, setembro e
outubro de 2005

02 204310 12.640,00 06/12/05 Nota Fiscal
n.º 0145245
(citada, mas
não inserida
na Prestação
de Contas)

Histórico não detalhado.
Documentação fiscal,

cópia de cheque, fatura
ou recibo não

apresentados. A Nota
Fiscal com essa numeração

(n.º 0145245)
corresponde, na verdade,
a uma Nota Fiscal Avulsa,
no valor de R$ 1.100,00,
emitida para pagamento da
pessoa física de CPF n.º

774.144.825-91.
03 204311 12.630,00 27/12/05 Documentação

não
apresentada.
A própria
relação de
Pagamentos

constante na
Prestação de

Contas
informa a

“FALTA” desse
documento,

sem qualquer
justificativa

.

Sem informação. Valor
corresponde ao custo
mensal contratado de
locação de 4 (quatro)

veículos com uma
diferença de apenas R$

10,00.

04 204313 12.640,00 27/12/05 Fatura S/N.º
de 27/12/2005

Referente à locação dos
veículos no mês de
dezembro de 2005

05 204323 6.320,00 30/12/05 Fatura S/N.º
de 30/12/2005

Referente ao pagamento do
mês de dezembro em

decorrência da assinatura
de “Termo Aditivo”, não

disponibilizado.
OBS: O valor coincide com
o custo da locação mensal
de mais 2 (dois) veículos

(2 x R$ 3160,00)
TOTAL 82.150,00
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OBS: Atentar para o fato de que,  no caso dos itens 02 e 03 (Cheques n.º
204310 e 204311), não foram apresentados quaisquer documentos
comprobatórios.

Ocorre  que  o  custo  de locação mensal de cada um desses veículo (R$
3.160,00)   afigura-se   completamente  incompatível  com  os  valores
praticados no mercado. De acordo com levantamento efetuado em setembro
de 2006 (ou seja, cerca de ano após a contratação analisada) junto a 5
(cinco)  empresas  do ramo, que atuam no mercado local, o custo de uma
locação  mensal,  de um único veículo, nas mesmas condições pactuadas,
giraria em torno de R$ 1.500 a 1.800,00/Mês. Adotando-se o valor médio
de  R$ 1.600,00 e desconsiderando-se os eventuais reajustes concedidos
entre  agosto/2005 e setembro/2006, teria sido praticado um sobrepreço
da  ordem de 100% do valor atualmente praticado, correspondendo a algo
em torno de R$ 40.000,00 desembolsados a maior.
Por   outro  lado,  o  montante  desembolsado  no  período  (agosto  a
dezembro/2005),  referente  a  gastos  com  locação de veículos para a
execução  do  Termo  de  Parceria  n.º  001/2005  -  sem considerar as
despesas   efetuadas  (táxi,  moto-táxi,  ônibus,  etc)  por  meio  de
Adiantamentos  de  Caixa -, seria aproximadamente equivalente ao custo
de  aquisição  de  4  (quatro)  veículos  FIAT UNO (versão básica),  a
preços  de setembro/2006 (www.fiat.com.br), o que acentua, ainda mais,
a antieconomicidade da referida contratação.
Por  fim  vale registrar, que, de acordo com a Lei n.º 9.790, de 23 de
março de 1999 (Lei das OSCIP) e com o artigo 4º, do Decreto n.º 3.100,
de 30 de junho de 1999, havendo erros ou fraudes na execução de Termos
de  Parcerias,  a exemplo daqueles ora apontados, a pessoa jurídica de
direito  privado,  qualificada  como Organização da Sociedade Civil de
Interesse  Público,  poderá perder essa qualificação, sem prejuízo das
medidas  previstas  no  artigo 13, da Lei n.º 9.790, de 23 de março de
1990,  que  envolvem  a  decretação  de  indisponibilidade dos bens da
entidade  e  seqüestro  dos  bens de seus dirigentes em ação judicial,
mediante  requerimento  do  Ministério  Público  ou Advocacia-Geral da
União.

EVIDÊNCIA:
-Termo   de   Parceria   n.º  01/2005  (PROCESSO  N.º  0014252-5/2005)
-Decreto  Estadual  n.º 5510/2005, de 24/08/2005 - Designa Comissão de
-Monitoramento   da   execução  do  Termo  de  Parceria  n.º  001/2005
-Contrato  de Locação n.º 001/2005, com a Agência de Viagens e Turismo
de CNPJ n.º 06.101.036/0001-48
-Prestação  de  Contas  referente  ao  Termo  de Parceria n.º 001/2005
-Orçamentos solicitados pela equipe de fiscalização da CGU a 5 (cinco)
empresas do ramos de locação de veículos

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 103.673.905-82  NOME: MARIA YARA DOREA PEREIRA
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CARGO: MEMBRO DA COMISSÃO ESPECIAL
CPF  : 068.725.305-53  NOME: ZILNA DOS SANTOS
CARGO: MEMBRO DA COMISSÃO ESPECIAL
CPF  : 902.336.897-53  NOME: JOSE LUIZ RODRIGUES DE BARROS
CARGO: MEMBRO DA COMISSÃO ESPECIAL
CPF  : 000.720.918-51  NOME: LINDBERGH GONDIM DE LUCENA
CARGO: SEC DE ESTADO DA EDUC/SE
CPF  : 221.684.005-04  NOME: AURELINA DE MELO SOBRAL
CARGO: COORD. DO SERGIP CIDADÃO
CPF  : 474.306.485-68  NOME: ALAIDE DE MENEZES TAVARES
CARGO: DIRETORA DO DED/SEED

2.3.15  CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DE UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS CONTRATADOS PELO
INSTITUTO PARCEIRO (OSCIP)

FATO:
Não foram apresentados comprovantes de efetiva utilização dos veículos
supostamente  locados,  no âmbito da execução do Termo de Parceria n.º
001/2005  (SEED/OSCIP), pela OSCIP Parceira (CNPJ n.º 03.735.851/0002-
51)  junto à Agência de Viagens e Turismo de CNPJ n.º 06.101.036/0001-
48  (Contrato  n.º  001/2005), para transporte dos técnicos que teriam
atuado  na  Capacitação  dos Alfabetizadores participantes do Programa
BRASIL ALFABETIZADO no período de agosto a dezembro/2005.
Ao  ser  solicitado pela equipe da CGU a apresentação dos comprovantes
de   utilização   dos   veículos  contratados,  contendo  os  roteiros
percorridos,  o  representante  do  Instituto, em 31/08/2006, assim se
manifestou:  "Com  relação  à  não emissão de Boletins ou Controles de
Viatura,  referente  aos  veículos  locados  os  quais serviram para a
locomoção  dos  Técnicos,  Equipe  Coordenadora e Apoio Operacional em
todas as localidades onde houve a execução do Programa Sergipe Cidadão
-  BRASIL  ALFABETIZADO,  se deu em virtude deste procedimento não ser
uma   prática   comum,   ou   não   obrigatória   à  Instituições  não
governamentais. Entretanto, garantimos que esta Instituição adotará as
medidas  necessárias  para a aplicação deste controle, visando a maior
eficácia no desempenho dos serviços".
Diante  da  manifestação  apresentada, conclui-se pela inexistência de
comprovação da efetiva utilização dos veículos supostamente locados, o
que,  aliado  ao  fato  de  existirem   evidências  que apontam para a
prática   de   sobrepreço,  assim  como  pela  ausência  de  parte  da
documentação  comprobatória  dos pagamentos pelos serviços de locação,
torna  forçoso  concluir  pela irregularidade da totalidade dos gastos
descritos  como  Locação  de  Veículos, efetivados pela OSCIP parceira
(CNPJ  n.º 03.735.851/0002-51) junto à Agência de Viagens e Turismo de
CNPJ  n.º 06.101.036/0001-48 (Contrato n.º 001/2005), no montante de R
$ 82.150,00 (oitenta e dois mil, cento e cinquenta reais).

EVIDÊNCIA:
-  Termo  de  Parceria  n.º 01/2005 (PROCESSO SIIG N.º 0014252-5/2005)
- Contrato n.º 001/2005 (OSCIP/Agência de Turismo)
-  Manifestação  da  entidade  parceira corroborando a inexistência de
documentação comprobatória
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MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 902.336.897-53  NOME: JOSE LUIZ RODRIGUES DE BARROS
CARGO: MEMBRO DA COMISSÃO ESPECIAL
CPF  : 103.673.905-82  NOME: MARIA YARA DOREA PEREIRA
CARGO: MEMBRO DA COMISSÃO ESPECIAL
CPF  : 068.725.305-53  NOME: ZILNA DOS SANTOS
CARGO: MEMBRO DA COMISSÃO ESPECIAL
CPF  : 000.720.918-51  NOME: LINDBERGH GONDIM DE LUCENA
CARGO: SEC DE ESTADO DA EDUC/SE
CPF  : 221.684.005-04  NOME: AURELINA DE MELO SOBRAL
CARGO: COORD. DO SERGIP CIDADÃO
CPF  : 474.306.485-68  NOME: ALAIDE DE MENEZES TAVARES
CARGO: DIRETORA DO DED/SEED

2.3.16  CONSTATAÇÃO:
APROPRIAÇÃO  INDEVIDA  DE  TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (10%) NÃO PREVISTA NO
TERMO DE PARCERIA

FATO:
Verificamos  que o Instituto Parceiro (CNPJ n.º 03.735.851/0002-51) se
apropriou da quantia de R$ 21.529,60 (vinte um mil, quinhentos e vinte
e  nove  reais),  conforme Cheque n.º 204267, debitado na Conta BANESE
n.º  101.561-4,  datado de 17 de outubro de 2005, correspondente a 10%
(dez por cento) do montante repassado pela SEED/SE, alegando se tratar
de Taxa de Administração decorrente do Termo de Parceria n.º 001/2005.
Ocorre  que  o referido Termo não previu o repasse de qualquer valor a
título  de  taxa  de administração pela execução do Termo de Parceria,
configurando-se,   portanto,   em   apropriação  irregular  de  verbas
federais,  não  registrada  pela  Comissão de Fiscalização do Termo de
Parceria nem pelo Órgão Executor do BRALF (SEED/SE).

EVIDÊNCIA:
Prestação de contas do Termo de Parceria n.º 001/2005

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 000.720.918-51  NOME: LINDBERGH GONDIM DE LUCENA
CARGO: SEC DE ESTADO DA EDUC/SE
CPF  : 221.684.005-04  NOME: AURELINA DE MELO SOBRAL
CARGO: COORD. DO SERGIP CIDADÃO
CPF  : 474.306.485-68  NOME: ALAIDE DE MENEZES TAVARES
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CARGO: DIRETORA DO DED/SEED
CPF  : 902.336.897-53  NOME: JOSE LUIZ RODRIGUES DE BARROS
CARGO: MEMBRO DA COMISSÃO ESPECIAL
CPF  : 103.673.905-82  NOME: MARIA YARA DOREA PEREIRA
CARGO: MEMBRO DA COMISSÃO ESPECIAL
CPF  : 068.725.305-53  NOME: ZILNA DOS SANTOS
CARGO: MEMBRO DA COMISSÃO ESPECIAL

2.3.17  CONSTATAÇÃO:
CONCESSÃO  INDEVIDA  DE  ADIANTAMENTOS  DE CAIXA E SEM APRESENTAÇÃO DA
ADEQUADA PRESTAÇÃO DE CONTAS

FATO:
Segundo  a  prestação  de  contas  do  Termo de Parceria n.º 001/2005,
celebrado  entre  a SEED/SE e o Instituto de CNPJ n.º 03.735.851/0002-
51,  o  Instituto  parceiro  teria  concedido,  apenas  num  único dia
(04/10/2005),   7  (sete)  "Suprimentos  de  Caixa"  para  gastos  com
"material  de  consumo"  e  "serviços de terceiros" relacionados com a
execução  do  Projeto SERGIPE CIDADÃO (na realidade, o BRALF), cada um
no  valor  de  R$ 5.000,00 (cinco mil reais), totalizando R$ 35.000,00
(trinta  e  cinco  mil  reais).  O prazo para aplicação desses valores
seria  até 04/11/2005 e prestação de contas até 14/11/2005.Os recursos
teriam sido distribuídos para as pessoas a seguir  identificadas:

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
NÚMERO DO
SUPRIMENTO

CPF DO
BENEFICIÁRIO

VALOR (R$) DATA DE
CONCESSÃO

PRAZO PARA
APLICAÇÃO

01 009.982.475-29 5.000,00 04/10/2005 04/11/2005
02 719.207.225-72 5.000,00 04/10/2005 04/11/2005
03 532.039.845-04 5.000,00 04/10/2005 04/11/2005
04 777.144.825-91 5.000,00 04/10/2005 04/11/2005
05 777.221.165-15 5.000,00 04/10/2005 04/11/2005
06 201.515.785-91 5.000,00 04/10/2005 04/11/2005
07 574.764.035-68 5.000,00 04/10/2005 04/11/2005

TOTAL 35.000,00

Vale  salientar  que,  dentre esses beneficiários de "Adiantamentos de
Caixa",  a  pessoa relacionado no item 2 (CPF 719.207.225-72) chegou a
apresentar  proposta  de prestação de serviço nesse mesmo Processo, na
qualidade  de  Representante  Técnico  de  um  outro  Instituto  (CNPJ
94.445.194/0003-44) cujo estabelecimento já havia sido dado "Baixa" na
Receita  Federal  há  aproximadamente  3  (três)  meses.  Há registro,
também, de que aqueles relacionados nos itens  01, 03, 05 e 07 possuem
vínculos  -  inclusive  como  sócios  -  com  o  Instituto de CNPJ n.º
04.105.308/0002-33,   selecionado   pela  SEED/SE  em  outro  Processo
(Contrato  n.º  74/2005) para atuar nas ações de  capacitação do BRALF
(ciclo 2005/2006), cuja contratação apresentou vícios que apontam para
a  simulação de competitividade, com o direcionamento para um restrito
grupo de pessoas e entidades que mantém vínculos entre si.
Ademais,  analisando-se  o Regulamento de Compras do Termo de Parceria
n.º 01/2005 - publicado no Diário Oficial do Estado de Sergipe, no dia
06 de setembro de 2005 -, verificamos que não havia previsão de gastos
na   modalidade   de   "Adiantamento   de   Caixa",   sendo   exigido,
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independentemente de valor, a apresentação escrita de Coleta de Preços
ou  Carta-Consulta para as aquisições de bens ou serviços no âmbito do
termo  do  referido  Termo,  mas,  mesmo  assim,  os  numerários foram
repassados a essas pessoas.
A  equipe  de  fiscalização  da  CGU  solicitou, então, a prestação de
contas  dos  referidos  "adiantamentos"  e  identificou  que  diversas
despesas  foram  executadas  inclusive  no  mês de dezembro/2005, após
expirado  o  tal  prazo de aplicação. Entretanto, o problema maior não
reside   nesse   fato,  mas,  sim,  na  precariedade  da  documentação
apresentada  e  no  fato  de  que  os comprovantes de despesas não são
suficientes para comprovar a correta aplicação dos recursos sacados.
Dessa  forma,  a análise da referida documentação evidenciou uma série
de irregularidades de toda ordem. Na verdade, as referidas "Prestações
de  Contas"  não  passam  de  um amontoado de recibos (boa parte deles
sequer  apresenta assinaturas ou item de despesa), orçamentos, algumas
notas  e  cupons fiscais, tickets e bilhetes de passagem, os quais não
apresentam  elementos  mínimos - tais como identificação dos hóspedes,
dos   usuários  e  prestadores  dos  serviços,  dos  consumidores  das
refeições  pagas,  dos itens de despesas, etc -, que permitam associá-
los  a aquisições de bens e serviços no âmbito da execução de ações de
capacitação do Programa BRASIL ALFABETIZADO.
Aliás,  sequer  foram apresentados demonstrativos totalizadores desses
gastos, elaborados pelos sacadores, o que, aliado ao fato de existirem
diversos  documentos  de  pequeno  valor,  dificulta  a verificação do
montante não comprovado, vez que o número de documentos apresentados -
em  regra,  de  pequeno  valor  -  não  aparentam  alcançar o montante
antecipado de R$ 35.000,00.
Entretanto,   é  possível  identificar  que  boa  parte  das  despesas
informadas  são  essencialmente  relativas  ao consumo de combustível,
hospedagens e transportes (táxi, moto-táxi, etc), lanches e refeições.
Outra  parte  refere-se  a  cópias,  recarga  de  cartuchos e serviços
diversos.  Um  detalhe chama a atenção: apesar dos valores despendidos
pela  instituição  com o aluguel de veículos, ainda foram apresentados
gastos  significativos  -  realizados  por meio desses adiantamentos -
referentes a transportes de pessoas.
Há  que  se ressaltar, ainda, a ocorrência de utilização dessas verbas
na aquisição de itens não financiáveis com recursos do Programa BRASIL
ALFABETIZADO,  a  exemplo  de  Reparos  em  Impressoras,  Revista "Ana
Maria",   Reconhecimento  de  Firmas  e  autenticações  de  cópias  em
cartórios, uma "bola de câmbio", Lâmpada H7, Gravador Digital Powerpac
(Cupom  Fiscal  datado de 17/10/2005, no valor de R$ 354,00),  lavagem
de   veículo,   cartões   telefônicos,  "levantamento  dos  povoados",
"despesas",  itens  de  gêneros  alimentícios,  tais como Espetinho de
churrasco,  Peixe  Corvina, Agrião, Linhaça a granel, Pasta de Ricota,
Soja  Torrada,  Pepino e outros, 475 cópias e encadernação de Apostila
sobre  "Empreendedorismo", Pastilha de Vidro, Medicamentos  (AGASTEN),
iogurte, sobremesa "Chandelle", entre outros.
Outro  detalhe  relevante refere-se ao fato de que esse mesmo grupo de
pessoas  -  os  quais também possuem vínculos com outros institutos de
capacitação,  beneficiados  simultaneamente com outras contratações no
âmbito  da  SEED/SE  -  foi  beneficiário de outros saques de recursos
oriundos  do  Termo  de Parceria n.º 001/2005, a título de remuneração
por  serviços  descritos  apenas  como  sendo  de  Apoio Técnico ou de
Coordenação, nos seguintes montantes:
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VALORES RECEBIDOS PELOS COORDENADORES
ITEM CPF DO

BENEFICIÁRIO
JUSTIFICATIVA DATA DE

PAGAMENTO
VALOR
(R$)

01 009.982.475-29 Prestação de Serviços (Ago)
Prestação de Serviços (Set)
Prestação de Serviços (Out)
Prestação de Serviços (Nov)

Prestação de Serviços

04/10/05
07/10/05
01/11/05
06/12/05
27/12/05

1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00

Subtotal 1 5.000,00

02 532.039.845-04 Prestação de Serviços (Ago)
Prestação de Serviços (Set)
Prestação de Serviços (Out)
Prestação de Serviços (Nov)

Prestação de Serviços

04/10/05
07/10/05
01/11/05
06/12/05
27/12/05

1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00

Subtotal 2 5.000,00
03 004.450.185-42 Prestação de Serviços (Ago)

Prestação de Serviços (Set)
Prestação de Serviços (Out)
Prestação de Serviços (Nov)

Prestação de Serviços

06/10/05
01/11/05
06/12/05
27/12/05

800,00
800,00
800,00
800,00

Subtotal 3 3.200,00
04 574.764.035-68 Prestação de Serviços (Ago)

Prestação de Serviços (Set)
Prestação de Serviços (Out)
Prestação de Serviços (Nov)

Prestação de Serviços

07/10/05
07/10/05
01/11/05
06/12/05
27/12/05

1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00

Subtotal 4 5.500,00
05 719.207.225-72 Prestação de Serviços (Ago)

Prestação de Serviços (Set)
Prestação de Serviços (Out)
Prestação de Serviços (Nov)

Prestação de Serviços

07/10/05
07/10/05
01/11/05
06/12/05
27/12/05

1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00

Subtotal 5 5.500,00
06 777.144.825-91 Prestação de Serviços (Ago)

Prestação de Serviços (Set)
Prestação de Serviços (Out)
Prestação de Serviços (Nov)

Prestação de Serviços

07/10/05
07/10/05
01/11/05
06/12/05
27/12/05

1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00

Subtotal 6 5.500,00
07 777.221.165-15 Prestação de Serviços (Ago)

Prestação de Serviços (Set)
Prestação de Serviços (Out)
Prestação de Serviços (Nov)

Prestação de Serviços

07/10/05
07/10/05
01/11/05
06/12/05
27/12/05

1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00

Subtotal 7 5.500,00
08 201.515.785-91 Prestação de Serviços (Ago)

Prestação de Serviços (Set)
Prestação de Serviços (Out)
Prestação de Serviços (Nov)

Prestação de Serviços

07/10/05
07/10/05
01/11/05
06/12/05
27/12/05

1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00

Subtotal 8 5.500,00
TOTAL (1+2+3+4+5+6+7+8) 40.700,00
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Em  relação  a  esse  grupo  de pessoas, também há registros tanto nos
sistemas  da  Receita Federal como em outro processo de contratação de
capacitação  para  o  Programa  BRASIL ALFABETIZADO (Processo SIIG n.º
0023321-2/2005,   o   qual  resultou  no  Contrato  n.º  74/2005),  da
existência   de  vínculos  com  outros  institutos  que  já  prestavam
capacitação  para  a SEED/SE e de outros que apresentam propostas para
prestação  de  serviços  de  capacitação,  mas que, na verdade, mantêm
vínculos entre si ou apresentam sócios ou corpo funcional comuns.

EVIDÊNCIA:
Documentação de Prestação de Contas.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 000.720.918-51  NOME: LINDBERGH GONDIM DE LUCENA
CARGO: SEC DE ESTADO DA EDUC/SE
CPF  : 221.684.005-04  NOME: AURELINA DE MELO SOBRAL
CARGO: COORD. DO SERGIP CIDADÃO
CPF  : 474.306.485-68  NOME: ALAIDE DE MENEZES TAVARES
CARGO: DIRETORA DO DED/SEED
CPF  : 902.336.897-53  NOME: JOSE LUIZ RODRIGUES DE BARROS
CARGO: MEMBRO DA COMISSÃO ESPECIAL
CPF  : 103.673.905-82  NOME: MARIA YARA DOREA PEREIRA
CARGO: MEMBRO DA COMISSÃO ESPECIAL
CPF  : 068.725.305-53  NOME: ZILNA DOS SANTOS
CARGO: MEMBRO DA COMISSÃO ESPECIAL

2.3.18  CONSTATAÇÃO:
PAGAMENTO,  COM  RECURSOS  DO  BRALF,  DE  DESPESAS RELATIVAS A OUTROS
PROGRAMAS

FATO:
Verificamos  a  ocorrência de pagamentos pela prestação de serviços no
âmbito  da  execução  de outros programas federais com a utilização de
recursos  do Termo de Parceria n.º 001/2005, celebrado entre a SEED/SE
e  o  Instituto  de  CNPJ  n.º  03.735.851/0002-51  com  o objetivo de
oferecer  capacitação  para  alfabetizadores participantes do Programa
BRASIL  ALFABETIZADO.  Desse  modo,  segundo  a  prestação  de  contas
apresentada,  a  entidade  parceira, que também executava outras ações
para  a  SEED/SE,  utilizou  a  quantia  de  R$  11.800,00 (onze mil e
oitocentos  reais)  da  Conta  Bancária  do  BRALF  para  pagamento de
despesas  de  criação de logomarca e impressão de material do Programa
Educação  de  Jovens  e  Adultos  -  EJA  (Nota  Fiscal  n.º  169,  de
23/12/2005, da firma de CNPJ 04.440.810/0001-10).
Do  mesmo  modo,  foram  desembolsados  R$ 1.591,80 (mil, quinhentos e
noventa  e  um reais e oitenta centavos) para pagamento de serviços de
auditoria   (avaliação dos controles internos) nas contas dos projetos
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executados  no âmbito dos Programas BRASIL ALFABETIZADO (indevidamente
chamado  de  SERGIPE  CIDADÃO),  Educação  de Jovens e Adultos - EJA e
PROFAE.  Ocorre  que o custo previsto no contrato para ações no âmbito
do  Programa  BRASIL  ALFABETIZADO  seria  de  apenas R$ 600,00. Sendo
assim,  houve  também  o pagamento indevido de R$ 941,80 (novecentos e
quarenta e um reais e oitenta centavos).

EVIDÊNCIA:
Prestação de contas do Termo de Parceria n.º 001/2005

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 000.720.918-51  NOME: LINDBERGH GONDIM DE LUCENA
CARGO: SEC DE ESTADO DA EDUC/SE
CPF  : 221.684.005-04  NOME: AURELINA DE MELO SOBRAL
CARGO: COORD. DO SERGIP CIDADÃO
CPF  : 474.306.485-68  NOME: ALAIDE DE MENEZES TAVARES
CARGO: DIRETORA DO DED/SEED
CPF  : 902.336.897-53  NOME: JOSE LUIZ RODRIGUES DE BARROS
CARGO: MEMBRO DA COMISSÃO ESPECIAL
CPF  : 103.673.905-82  NOME: MARIA YARA DOREA PEREIRA
CARGO: MEMBRO DA COMISSÃO ESPECIAL
CPF  : 068.725.305-53  NOME: ZILNA DOS SANTOS
CARGO: MEMBRO DA COMISSÃO ESPECIAL

2.4 - PROGRAMA
1061
BRASIL ESCOLARIZADO
AÇÃO              :
0513
APOIO A ALIMENTACAO ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA - NO EST
ADO DE SERGIPE
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Garantir a oferta da alimentação escolar, de forma a suprir, no  míni-
mo, 15% das necessidades nutricionais dos alunos matriculados em esta-
belecimentos públicos nos Estados, Municípios e Distrito Federal,  nos
estabelecimentos mantidos pela União e excepcionalmente, nas entidades
filantrópicas, com a oferta de, no mínimo uma refeição diária, durante
o período de permanência na escola. Essa ação busca a melhoria da  ca-
pacidade de aprendizagem, a formação de bons hábitos alimentares.
ORDEM DE SERVIÇO   : 182859
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
- Aquisição, armazenagem e distribuição dos gêneros alimentícios  pela
Prefeitura Municipal/SEDUC/EscolasExecutoras/Empresas Terceirizadas;
- Recebimento e armazenagem dos gêneros, elaboração da merenda, e a o-
ferta da refeição aos alunos, pelas escolas e empresas terceirizadas;
- Atuação do Conselho de Alimentação Escolar - CAE.
AGENTE EXECUTOR    :
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU                       O
ORGAO PUBLICO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 1.970.765,20

2.4.1   CONSTATAÇÃO:
ARMAZENAMENTO  EM  ESCOLAS  DE  GÊNEROS  ALIMENTÍCIOS  COM  PRAZOS  DE
VALIDADE VENCIDOS.

FATO:
Constatou-se em inspeções "in loco", nos dias 31/07/2006 e 01/08/2006,
a  existência  de gêneros alimentícios com prazos de validade vencidos
na  Escola  Municipal  de  Ensino  Fundamental Profa. Maria Carlota de
Melo (31/07/2006 e 01/08/2006), na Escola Amelie Boudet (01/08/2006) e
na  Escola  Municipal  Jovino  Pinto  (31/07/2006),  conforme tabela a
seguir  e  registros  fotográficos  constantes  no  campo destinado às
evidências.
TABELA

PRODUTOS COM PRAZOS DE VALIDADE VENCIDOS
PRODUTO QUANTIDADE VALIDADE ESCOLA

Arroz Tio Peta 42 kg maio de 2005 Profa. M. Carlota de Melo
Arroz Tio Peta 36 kg junho de 2006 Profa. M. Carlota de Melo
Margarina Soya 5 potes de 500 g dezembro de 2005 Profa. M. Carlota de Melo
Margarina Soya 4 potes de 250 g dezembro de 2005 Profa. M. Carlota de Melo
Margarina Margaret 1 pote  de 250 g fevereiro de 2006 Profa. M. Carlota de Melo
Margarina Paladar 3 potes de 500 g novembro de 2005 Profa. M. Carlota de Melo
Arroz Tio Peta 18 kg junho de 2006 Amelie Boudet
Leite CSL 3 litros 17 de junho de 2006 EMEI Jovino Pinto
Iogurte Batalha 10 litros 24 de julho de 2006 EMEI Jovino Pinto
Margarina Paladar 5 potes de 500 g 19 de abril de 2006 EMEI Jovino Pinto

EVIDÊNCIA:
Inspeções "in loco" e registros fotográficos, conforme abaixo:

Escola Profª M. Carlota
de Melo

Escola Profª M. Carlota
de Melo

Escola Profª M. Carlota
de Melo
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Escola Profª M. Carlota
de Melo

Escola Profª M. Carlota
de Melo

Escola Profª M. Carlota
de Melo

Escola Profª M. Carlota
de Melo

Escola Profª M. Carlota
de Melo

Escola Profª M. Carlota
de Melo

Escola Amelie Boudet Escola Amelie Boudet

.
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Escola Amelie Boudet Escola Amelie Boudet

EMEF Mª Carlota de Melo EMEF Mª Carlota de Melo EMEF Mª Carlota de Melo

EMEI Jovino Pinto EMEI Jovino Pinto EMEI Jovino Pinto

EMEI Jovino Pinto EMEI Jovino Pinto EMEI Jovino Pinto

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"A   Prefeitura  Municipal  de  Aracaju,  através  do  DENAE,  realiza
periodicamente  inspeções  nos depósitos e ou/almoxarifado das escolas
através  de  supervisores  da  Merenda  Escolar que fazem no mínimo 02
(duas)  inspeções ao mês em cada unidade. Também é de responsabilidade
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dos  Coordenadores das Escolas a verificação das condições de higiene,
estocagem  e  outros  procedimentos  ligados às boas práticas quanto a
manipulação  da  merenda  escolar.  A orientação do DENAE, bem como do
Conselho   de   Alimentação  Escolar,  é  para  que  seja  comunicado,
imediatamente  ao DENAE, quando da proximidade do prazo de validade de
qualquer  gênero  alimentício. De posse dessa informação serão tomadas
as  devidas  providências.  Inclusive  o  DENAE  orienta as escolas no
sentido  de  consumir  primeiramente  os  alimentos  que têm a data de
validade  mais próxima de vencimento, evitando deste modo, a perda dos
mesmos.  Quanto  aos  produtos vencidos, principalmente os perecíveis,
pode  ter  havido  alguma  sobra  de  algum lote, tendo em vista que a
entrega  de  leite  é  feita  semanalmente  e  a de bebida láctea tipo
iogurte, quinzenalmente.
A  SEMED,  através  do  DENAE  tomará  as seguintes medidas para que o
problema não mais ocorra:
a)  Intensificação  da Supervisão nos depósitos e/ou almoxarifados das
escolas;
b)Orientação  de  como  deve  ser  feita  a  estocagem  dos  produtos,
priorizando  o  uso  dos  gêneros  alimentícios que foram recebidos em
lotes mais antigos;
c)Visitas periódicas do Conselho de Alimentação Escolar-CAE;
d)Cobrar  maior responsabilidade da Coordenação administrativa e geral
das Escolas;
e)Exigência quanto ao cumprimento dos cardápios nas escolas;
f)Rever  periodicamente  se  houve mudança na quantidade de alunos que
são   atendidos  pelos  diversos  programa  de  alimentação  escolar."

ANÁLISE DA EQUIPE:
A justificativa apresentada corrobora a constatação efetuada.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 103.453.615-04  NOME: TEREZA CRISTINA CERQUEIRA DA G
CARGO: SECRETÁRIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO
CPF  : 277.210.434-68  NOME: RONALDO CRUZ SILVA
CARGO: DIRETOR DO DENAE

2.4.2   CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A ENTIDADE BENEFICIÁRIA DO PNAE.

FATO:
Foi  constatado  que  no  exercício de 2006, até meados de agosto, não
houve  fornecimento  de alimentos à Associação de Amigos do Autista em
Sergipe, código 28017269, entidade beneficiária do PNAE.

EVIDÊNCIA:
Verificação  dos estabelecimentos contemplados constantes nas guias de
entrega  de  alimentos  emitidas  pela Prefeitura Municipal de Aracaju
(PMA),  por  intermédio  do seu Departamento de Nutrição e Alimentação
Escolar  -  DENAE (para Entidades Filantrópicas); relação emitida pela
PMA  concernente ao "Cronograma de Supervisão da Merenda Escolar" para
o  período  de  agosto  a  dezembro de 2006; resposta à Solicitação de
Fiscalização  nº 182859-02 e declaração da Presidente da Associação de



Controladoria-Geral da União                                                                Secretaria Federal de Controle Interno 84
Missão da SFC: “Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos.”

22º Sorteio de Unidades Municipais –  Aracaju - SE

Amigos do Autista em Sergipe.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"Realmente no presente exercício não havíamos feito qualquer entrega a
mencionada  Instituição,  pois  a mesma só entrou como beneficiária do
Programa  em  2006  e  como  o cronograma de entrega é Pré-impresso, o
DENAE  não  atentou  para  a  nova inclusão da Associação de Amigos do
Autista  em Sergipe. O problema já foi sanado, pois estamos realizando
a  entrega  de alimentos e até o final do presente exercício estaremos
repassando,   em   alimentos,  o  valor  que  a  mesma  tem  direito."

ANÁLISE DA EQUIPE:
A  justificativa do gestor corrobora a constatação efetuada, admitindo
que  não  houve  entrega  de  alimentos  para  a  aludida  Entidade no
exercício  de  2006  até  a  época  da  fiscalização.   Apresenta como
motivo  o  fato  de  se  tratar  de nova beneficiária, não atentando a
Administração Municipal em incluí-la no cronograma de entrega de 2006.
Entretanto,  mesmo regularizando a referida entrega e repassando até o
final  do ano, como manifestou, quantidade de alimentos correspondente
ao repasse financeiro anual a que a Entidade tem direito, o fato é que
nos meses que se passaram não ocorreu o fornecimento correspondente.
Deste  modo,  em caso de ressarcimento ao FNDE, o valor total seria R$
59,64,  considerando  o  período  de  fevereiro  a  agosto  (de 2006),
quantitativo  de 42 alunos e valor per capita de R$ 0,18, de fevereiro
a abril, e de R$ 0,22 para os meses subsequentes.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 103.453.615-04  NOME: TEREZA CRISTINA CERQUEIRA DA G
CARGO: SECRETÁRIA MUN. EDUCAÇÃO

2.4.3   CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA   DE   ENCAMINHAMENTO  E  ENCAMINHAMENTO  FORA  DO  PRAZO  DE
NOTIFICAÇÕES  DA PREFEITURA CONCERNENTES AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO
PNAE PELO MUNICÍPIO.

FATO:
Constatou-se   que   a   Prefeitura  Municipal  de  Aracaju  não  está
notificando,  ou  o  faz  fora  do  prazo,  o  recebimento de recursos
federais, relativos ao PNAE, aos partidos políticos, aos sindicatos de
trabalhadores  e  às  entidades  empresariais,  com sede no Município,
contrariando o estabelecido na lei nº 9.452/97.

EVIDÊNCIA:
Ausência de notificações e notificações disponibilizadas referentes ao
recebimento de recursos do PNAE.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"Realmente,  não  divulgamos o recebimento dos recursos em pauta, pois
achávamos  que  como  os  referidos recursos são amplamente divulgados
através  do  site  do FNDE com acesso irrestrito de qualquer pessoa ou
entidade  de classe não haveria tal necessidade de informarmos àquelas
entidades mencionadas. A partir do exercício de 2005 já fizemos alguma
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divulgação  dos  recursos  recebidos  de  alguns  programas Federais a
exemplo  do  PNAE  e  PNAC.(ver fls 01 a 06). Já foram tomadas medidas
corretivas  visando  a  divulgação do recebimento de todos os recursos
federais  recebidos,  quer sejam de Convênios, quer sejam Programas de
caráter Continuado.
Outrossim,  vale  informar que a Secretaria Municipal de Governo tem a
incumbência  de  informar,  e está informando, aos partidos políticos,
sindicatos  e  demais  entidades,  quando  os recursos provenientes da
União  são  transferidos ao Município, fato que essa Controladoria não
observou,  tendo  em  vista que não realizaram auditoria na mencionada
unidade administrativa."

ANÁLISE DA EQUIPE:
A  lei  é  clara  quanto  a  obrigação  da  Prefeitura em notificar às
referidas   entidades   o  recebimento  de  recursos  federais.   Vale
ressaltar  que  a  fiscalização  procedida  por  esta Controladoria na
Administração  Municipal  de  Aracaju  vincula-se apenas aos Programas
e/ou às Ações comunicados.  Se a execução destes Programas/Ações ou as
atitudes  inerentemente  relacionadas  são  praticadas por mais de uma
Secretaria,   trata-se  de  fato  irrelevante,  pois  cabe  a  própria
Administração Municipal disponibilizar todas as informações associadas
e  a documentação correspondente.  Cabe ressaltar também que em nenhum
momento,   seja   no   decorrer   da   fiscalização,  seja  quando  do
encaminhamento  da  justificativa, houve apresentação das notificações
em  comento.   Em  virtude  de  todo o exposto, mantemos a constatação
efetuada.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 103.453.615-04  NOME: TEREZA CRISTINA CERQUEIRA DA G
CARGO: SECRETÁRIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

2.4.4   CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA DE CONTROLE DE ESTOQUE DOS ALIMENTOS RECEBIDOS NAS ESCOLAS.

FATO:
Constatou-se que em todas as escolas municipais (Orlando Dantas, Prof.
José A. C. Melo, Otília Macedo, Olavo Bilac, Profa. M. C. Melo, J. B.
de  Castro e Jovino Pinto) inspecionadas não havia controle de estoque
dos  alimentos  recebidos.  Não  consta nos estabelecimentos de ensino
fiscalizados   documentação  que  ateste  o  recebimento  dos  gêneros
alimentícios,  como  também  o  seu  consumo.   Deste  modo,  não fica
evidenciado documentalmente o controle do efetivo consumo pelos alunos
dos gêneros alimentícios adquiridos, comprometendo o acompanhamento da
execução físico-financeira do Programa.
Além  disso,  nem de forma centralizada, ou seja, no âmbito da própria
Secretaria  Municipal  de  Educação  (SEMED),  mais especificamente no
Departamento   de  Nutrição  e  Alimentação  Escolar  (DENAE),  existe
controle  gerencial  que permita de pronto apurar por escola o consumo
de  alimentos  num  determinado  período,  não se limitando às escolas
públicas,  mas  também  abrangendo  as  filantrópicas beneficiárias do
Programa.   O  que  existe  é um controle mediante guias de entrega de
determinado   gênero   alimentício,   na   qual   figuram  as  escolas
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contempladas e responsáveis pelo recebimento, efetuado a cargo de cada
fornecedor,   já   que  o  município  não  dispõe  de  um  local  para
armazenamento   geral   de  alimentos.   Montam-se,  por  conseguinte,
processos   de   pagamento,  acostando-se  as  referidas  guias  e  as
respectivas  notas fiscais, constando nestas o montante recebido pelas
escolas  numa  entrega  de  um  certo  gênero alimentício efetuada por
determinado fornecedor.
Diante  do  exposto,  não  somente  fica  prejudicado,  por  escola, o
acompanhamento   da   execução   do  Programa  por  parte  da  própria
Administração  Municipal, mas também a sua averiguação por esta equipe
de fiscalização, principalmente no tocante aos estabelecimentos:
Escola  Jornalista Orlando Dantas, Escola Professor José Antonio Costa
Melo,  Escola  Otília  de Araújo Macedo e Lar Evangélico Assembléia de
Deus,  sendo  os primeiros com indicativos de excesso de alimentos e o
último com de falta, resultante de possível falha de distribuição.

EVIDÊNCIA:
Inspeções "in loco" e processos de pagamento.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"No que diz respeito ao controle de estoque, o DENAE - Departamento de
Nutrição  e  Alimentação  Escolar está envidando esforço no sentido de
ser  reativada  a  ficha  de  prateleira  que deve ser utilizada pelas
escolas,  visando o efetivo controle de estoques de merenda, inclusive
por Programas (PNAE, PNAC, PEJA, PROJOVEM etc). Também estamos mudando
o  procedimento  do  controle  da  entrega  onde  o Mapa de Entrega de
Gêneros  Alimentícios  terá  04  (quatro)  vias,  sendo que a primeira
ficará  no DAF/SEMED, junto com o processo de pagamento, a segunda com
a Escola, a terceira com o DENAE e a quarta via, com o Fornecedor.
Atualmente,  existe  o  controle  de entrega pelo DENAE que elabora um
cronograma,  por produto e por escolas beneficiárias de cada Programa,
destinando  a  merenda,  conforme  constatado  pela fiscalização. Este
procedimento  até então era utilizado, tendo em vista a racionalização
da  mão-de-obra  existente  no  Departamento de Nutrição e Alimentação
Escolar.  Como só existe uma via do cronograma, a mesma fica arquivada
junto  com  a  nota  fiscal, no processo de pagamento, e com a qual se
pode verificar quanto foi destinado para cada Escola. Reconhecendo que
este procedimento obstaculariza uma maior rapidez na averiguação é que
estamos implementando as modificações cabíveis, no Mapa de Entrega dos
Gêneros  Alimentícios  e  no  Controle de Estoque pelas Escolas, o que
efetivamente  irá contribuir para sanar o problema. Mesmo assim não se
pode  dizer  que o DENAE não tem um efetivo controle do que é entregue
às  escolas,  pois  também  é  papel dos supervisores e da Coordenação
escolar  informar semanalmente até a quinta-feira, os produtos que por
acaso  venham a faltar na semana seguinte. De posse dessa informação o
DENAE  elabora o Cronograma de Entrega e passa para os Fornecedores na
Sexta-Feira  para  que os mesmos façam a entrega dos gêneros, a partir
da  segunda-feira da semana seguinte. (Ver folhas 07 e 08 com os novos
modelos   de  Controle  de  Estoque  e  Mapa  de  Entrega  de  Gêneros
Alimentícios)."

ANÁLISE DA EQUIPE:
Em  que  pesem  as  alegações  do  gestor, a justificativa apresentada
corrobora a constatação efetuada.
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IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 103.453.615-04  NOME: TEREZA CRISTINA CERQUEIRA DA G
CARGO: SECRETÁRIA MUN. EDUCAÇÃO

2.4.5   CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTE DO PODER LEGISLATIVO EM ATO DE
NOMEAÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

FATO:
Constatamos  que  o  Decreto  nº  719,  de  20 de setembro de 2005, do
Prefeito do Município de Aracaju, que trata da nomeação dos membros do
Conselho  Municipal  de  Alimentação  Escolar,  não designa, dentre os
nomeados,  representante  do  Poder  Legislativo,  em desacordo ao que
dispõe  o  art.  12,  inc.  II,  da  Resolução/FNDE/CD/Nº 38, de 23 de
agosto  de  2004 (atualmente art. 16, inc. II, da Resolução/FNDE/CD/Nº
32 de 10 de agosto de 2006).

EVIDÊNCIA:
Cópia do Decreto nº 719, de 20 de setembro de 2005.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"Realmente,  os  representantes  do Poder Legislativo não constavam do
mencionado  Decreto  Municipal,  tendo em vista que a Mesa Diretora da
Câmara  ainda  não  tinha  repassado  quem seriam seus representantes,
apesar  de  já  termos  solicitado  por  diversas  vezes. Isso só veio
acontecer  no  presente  exercício  onde já foi publicado o Decreto Nº
1038  de 18 de julho de 2006, que nomeia membros do Conselho Municipal
de Alimentação Escolar - COMAE com a representação requerida.
(ver folha 32 a 33).
Vale  informar  que  é  princípio  constitucional  a  independência  e
harmonia  entre  os  Poderes,  sendo  vedada qualquer ingerência de um
sobre  o outro. Portanto, se a Mesa Diretora da Câmara, que representa
o  Poder  Legislativo  Municipal,  não  havia  ainda  indicado  membro
representante  daquele  Poder  no  Conselho  Municipal  de Alimentação
Escolar,   não   seria   o   Poder  executivo  que  rasgaria  o  texto
constitucional para indicá-lo."

ANÁLISE DA EQUIPE:
O  gestor  diante do fato reconhece a falha constante no dito Decreto,
entretanto,  alega  que  esta ocorreu em virtude de a Câmara Municipal
não ter repassado os nomes dos representantes legislativos, "apesar de
já   termos   solicitado   por  diversas  vezes".   Informa  ainda  em
sua  manifestação  que somente no presente exercício ocorreu o repasse
dos nomes, de tal modo que o atual Decreto, de nº 1038, de 18 de julho
de  2006, não contém a falha do seu antecessor, disponibilizando junto
a esta justificativa a cópia do novo Decreto, sem, no
entanto,  disponibilizar  cópias  das  solicitações  alegadas à Câmara
Municipal.
Alega  também  em  sua  defesa a independência entre os Poderes, sendo
vedada  a  ingerência  entre  eles,  o  que  é  inegável,  como também
atenuante.  Por outro lado, tal alegação não remove a falha praticada,
que  constitui  causa  de suspensão dos recursos do Programa (art. 25,
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inciso I, da Resolução/FNDE/CD/Nº32/2006).
Diante do exposto, mantemos a constatação efetuada.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 190.012.745-87  NOME: EDVALDO NOGUEIRA FILHO
CARGO: PREFEITO EM EXERCÍCIO
CPF  : 103.453.615-04  NOME: TEREZA CRISTINA CERQUEIRA DA G
CARGO: SECRETÁRIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

2.4.6   CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA  DE  CLÁUSULAS  NECESSÁRIAS  NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DO
PNAE.

FATO:
Nos  contratos  celebrados  para  aquisição  de  gêneros  alimentícios
decorrentes  dos  Pregões  07/2005  e 04/2006 constatamos as seguintes
falhas:
a)  Inexistência de cláusula que teça referência à legislação atinente
ao  Programa  Nacional  de  Alimentação  Escolar - PNAE.  Os contratos
devem  necessariamente  estabelecer  em  suas  cláusulas  a legislação
aplicável a sua execução, conforme preceitua o art. 55, XII, da lei nº
8.666/93.
b)  Ausência  de  cláusula  contratual  estabelecendo  a  obrigação do
contratado  de  manter,  durante  toda  a  execução  do  contrato,  em
compatibilidade   com  as  obrigações  por  ele  assumidas,  todas  as
condições   de  habilitação  e  qualificação  exigidas  na  licitação,
desobedecendo o disposto no art. 55, XIII, da lei nº 8.666/93.

EVIDÊNCIA:
Conteúdo  dos  termos  dos  contratos  celebrados  em  decorrência dos
Pregões 07/2005 e 04/2006.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"No contrato formalizado com os fornecedores da merenda escolar consta
a  cláusula  primeira  -  do  Fundamento,  item  1.1,  onde é aposta a
legislação que fundamenta o mesmo. No caso em tela, não foi colocada a
Legislação  específica  do  PNAE,  mas  a Legislação que regulamenta o
Pregão  na  Administração  Municipal. Nos próximos contratos estaremos
adicionando   a   legislação   específica   do  Programa  Nacional  de
Alimentação Escolar.
Com relação ao que está disposto no art. 55, XIII, da Lei 8.666/93, os
senhores  técnicos  da  CGU/SE  poderão  observar  que  nas  Cláusulas
Terceira, item 3.2 e Sétima, item 7.1, está implícito o que se pede no
referido   artigo,  ou  seja,  manter  as  condições  de  habilitação,
apresentando as Certidões Negativas necessárias e se responsabilizando
pelo  fornecimento  dos  produtos cotados e classificados em perfeitas
condições  de  consumo, de acordo com as especificações solicitadas em
edital de licitação, respectivamente.(ver contratos das fls 13 a 20)."

ANÁLISE DA EQUIPE:
O  gestor em sua justificativa manifesta-se concordante com o item "a"
da  presente  constatação,  porém  retruca  o item "b", alegando estar
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implícito em duas cláusulas esparsas nos contratos o teor de exigência
expressa  na  lei  nº  8.666/93.   Em  que  pese a alegação do gestor,
sobretudo pelo fato destas cláusulas comportarem basicamente o teor da
exigência  em questão da referida lei, as ditas cláusulas, entretanto,
não  abrangem,  como a lei preceitua, nos seus próprios termos, "todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação".  Em
virtude  do  exposto, esta equipe de fiscalização mantém a constatação
efetuada.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 103.453.615-04  NOME: TEREZA CRISTINA CERQUEIRA DA G
CARGO: SECRETÁRIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

2.4.7   CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA  DE  DIVULGAÇÃO  PELO  CONSELHO  DE  ALIMENTAÇÃO  ESCOLAR DOS
RECURSOS RECEBIDOS PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA.

FATO:
Constatamos que o Conselho de Alimentação Escolar (CAE) não procedeu a
divulgação  em  locais  públicos  dos recursos financeiros do PNAE, em
desacordo  ao  disposto no art. 13, inc. V, da Resolução/FNDE/CD/Nº 38
de 23 de agosto de 2004 (atualmente art. 17, inc. V, da
Resolução/FNDE/CD/Nº 32 de 10 de agosto de 2006).

EVIDÊNCIA:
Entrevista, consulta à documentação e livro de atas.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 277.210.434-68  NOME: RONALDO CRUZ SILVA
CARGO: PRESIDENTE DO CAE

2.4.8   CONSTATAÇÃO:
CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE ARMAZENAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

FATO:
Constatou-se  a  existência de condições precárias de armazenamento de
gêneros  alimentícios,  apresentando, inclusive, vestígios da presença
de  insetos  e  roedores,  em inspeção efetuada na Escola Municipal de
Ensino   Fundamental  José  Antônio  Costa  Melo,  conforme  registros
fotográficos constantes no campo destinado às evidências.

EVIDÊNCIA:
Inspeção  "in  loco",  na  qual providenciou-se os seguintes registros
fotográficos:
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MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"No  dia  09  de  junho  de  2006  foi feito a desratização na escola,
conforme  Certificado  de  Prestação  de Serviço em anexo, as Fls. 46,
estando a desinsetização agendada para o dia 18/10/2006".

ANÁLISE DA EQUIPE:
Em  que  pese  a  manifestação do gestor, informando medida preventiva
executada  e  a  executar,  tal  informação  não  exclui a constatação
efetuada.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 103.453.615-    NOME: TEREZA CRISTINA CERQUEIRA DA G
CARGO: SECRETÁRIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

2.4.9   CONSTATAÇÃO:
ATUAÇÃO FISCALIZATÓRIA INCIPIENTE POR PARTE DO CAE NAS ESCOLAS.

FATO:
Constatamos  que  o Conselho de Alimentação Escolar (CAE) está atuando
de  forma  incipiente  no  exercício  de sua função fiscalizatória, em
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virtude de:
a)não  possuir dados do quantitativo recebido e consumido de alimentos
por  escola,  referentes  aos  exercícios 2005 e 2006, comprometendo o
acompanhamento físico-financeiro do Programa;
b)não   manter   regularidade   de   freqüência   de   inspeções   aos
estabelecimentos  de  ensino  beneficiários  do  PNAE, havendo unidade
escolar  que nunca foi inspecionada (Associação dos Autistas) por seus
membros;
c)não   verificação  de  problemas  constatados  por  esta  equipe  de
fiscalização  relativos  a  condições  precárias  de  armazenamento de
alimentos  e  ocorrência de vencimento do prazo de validade de gêneros
alimentícios.
Depreende-se,  portanto,  que o CAE não está agindo em consonância com
as  disposições dos arts. 13 e 20 da Resolução/FNDE/CD/Nº 38, de 23 de
agosto de 2004 (atualmente arts. 17 e 23 da Resolução/FNDE/CD/Nº 32 de
10 de agosto de 2006).

EVIDÊNCIA:
Entrevistas, inspeções "in loco" e consulta ao livro de atas do CAE.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 277.210.434-68  NOME: RONALDO CRUZ SILVA
CARGO: PRESIDENTE DO CAE

2.4.10  CONSTATAÇÃO:
VALORES  CONTRATADOS  E  ORÇADOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INCOMPATÍVEIS
COM OS DE MERCADO.

FATO:
Constatamos  a  ocorrência  da celebração de contratos de aquisição de
gêneros  alimentícios,  decorrentes  dos  Pregões 07/2005 e 04/2006, a
preços  incompatíveis com os coletados no mercado varejista de Aracaju
(ref.  set/2006).   Observando-se  os  valores  orçados,  contidos nos
processos  licitatórios  dos referidos Pregões (termos de referência),
percebe-se que eles guardam coerência com os preços contratados, o que
indica  que  o  orçamento  também  foi superdimensionado, contrariando
deliberações do TCU, nos seguintes termos:
"Elabore  pesquisa  de  mercado  quando  da  execução  de procedimento
licitatório  na  modalidade  Pregão,  bem  como,  termo  de referência
contendo  elementos  capazes  de  propiciar  a avaliação do custo pela
Administração, por meio de orçamento detalhado, considerando os preços
e as especificações em prática no mercado, conforme o art. 8º do anexo
I  do  Decreto  nº  3.555,  de  08/08/2000" (Acórdão 90/2004 - Segunda
Câmara).
"Na  fase  preparatória  dos pregões, atente para a útil elaboração do
termo  de referência, de que trata o art. 8º do Decreto 3.555/2000, de
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modo  que  o  documento  expresse  a  adequação do objeto licitado aos
preços praticados no mercado" (Acórdão 2947/2004 - Primeira Câmara).
À  guisa  de  demonstração  apresentamos  abaixo tabelas nas quais são
comparados,  para  alguns  itens  de  gêneros alimentícios, os valores
orçados  (termos  de  referência  dos  Pregões 07/2005 e 04/2006) e os
valores  contratados  (referentes aos contratos celebrados decorrentes
dos  Pregões  07/2005 e 04/2006) com os valores pesquisados no mercado
varejista  de Aracaju (ref. setembro/2006), constando, para cada item,
a  diferença  entre  o  valor total orçado ou contratado e o valor que
seria  desembolsado  caso tivessem sido adotados os valores praticados
no mercado.  Seguem, a seguir, as tabelas:
TABELAS DE VALORES ORÇADOS
TABELA 072005

ORÇAMENTO – TERMO DE REFERÊNCIA - PREGÃO 007/2005
PRODUTO UNI

DA
DE

PREÇO
DO
TERMO
REFERÊN
CIA
(R$)

QUANTI
DADE

TOTAL (R$) PREÇOS
PESQUISADOS
NO VAREJO*
(R$)

PREÇO
TOTAL
COM BASE
NA
PESQUISA*
(R$)

DIFERENÇ
A
APURADA
(R$)

Amido de milho 500 g Und 2,92 4.000 11.680,00 2,07 2,28 9.120,00 2.560,00
Arroz beneficiado Kg 2,26 15.000 33.900,00 1,48 1,55 23.250,00 10.650,00
Arroz parborizado Kg 2,33 28.000 65.240,00 1,49 1,52 42560,00 22.680,00
Banana prata média Kg 1,76 35.000 61.600,00 0,75 1,48 51.800,00 9.800,00
Batata inglesa Kg 2,19 25.000 54.750,00 0,88 1,29 32.250,00 22.500,00
Bebida láctea sabor
chocolate 200ml

Und 1,00 50.000 50.000,00 0,75 0,76 38.000,00 12.000,00

Bebida láctea tipo
iogurte morango

Lt 3,08 70.000 215.600,00 1,85 1,89 132.300,00 83.300,00

Biscoito salgado
cream cracker 400g

Pct 1,81 40.000 72.400,00 1,48 1,49 59.600,00 12.800,00

Café em pó 250g Pct 1,95 3.200 6.240,00 1,49 1,57 5.024,00 1.216,00
Cebola branca Kg 1,89 8.000 15.120,00 0,49 1,29 10.320,00 4.800,00
Chocolate em pó
instantâneo 400g

Kg 6,85 8.500 58.225,00 4,75 5,23 44.455,00 13.770,00

Colorífico em pó Kg 2,80 1.300 3.640,00 1,90 2,40 3.120,00 520,00
Farinha de mandioca Kg 5,82 4.000 23.280,00 1,26 1,31 5.240,00 18.040,00
Farinha láctea Kg 11,06 3.500 38.710,00 7,93 8,38 29.330,00 9.380,00
Feijão carioquinha Kg 2,23 25.000 55.750,00 1,31 1,48 37.000,00 18.750,00
Fubá de milho 500g Kg 1,91 11.000 21.010,00 0,96 1,02 11.220,00 9.790,00
Leite em pó integral Kg 13,78 3.000 41.340,00 9,75 9,80 29.400,00 11.940,00
Leite de vaca
pasteurizado tipo C

Lit 1,37 110.000 150.700,00 1,07 1,08 118.800,00 31.900,00

Macarrão semola 500g Kg 3,26 20.000 65.200,00 2,50 2,90 58.000,00 7.200,00
Margarina vegetal
cremosa

Kg 4,52 4.500 20.340,00 3,12 3,16 14.220,00 6.120,00

Melancia média Kg 0,83 60.000 49.800,00 0,38 0,39 23.400,00 26.400,00
Milho para mungunzá
500g

Und 1,21 2.300 2.783,00 0,85 0,94 2.162,00 621,00

Milho para pipoca
500g

Pct 1,52 2.300 3.496,00 1,29 1,30 2.990,00 506,00

Mistura base amido p/
mingau 500g

Kg 10,51 1.500 15.765,00 6,56 7,78 11.670,00 4.095,00

Molho de tomate 520g Kg 5,60 7.800 43.680,00 3,37 3,74 29.172,00 14.508,00
Óleo de soja 900 ml und 2,87 10.000 28.700,00 1,77 1,94 19.400,00 9.300,00
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ORÇAMENTO – TERMO DE REFERÊNCIA - PREGÃO 007/2005
PRODUTO UNI

DA
DE

PREÇO
DO
TERMO
REFERÊN
CIA
(R$)

QUANTI
DADE

TOTAL (R$) PREÇOS
PESQUISADOS
NO VAREJO*
(R$)

PREÇO
TOTAL
COM BASE
NA
PESQUISA*
(R$)

DIFERENÇ
A
APURADA
(R$)

Repolho Kg 2,03 15.000 30.450,00 1,49 1,86 27.900,00 2.550,00
Suco de frutas Lit 2,55 300.000 765.000,00 2,24 2,24 672.000,00 93.000,00
Tempero moído
composto

Kg 5,45 1.050 5.722,50 4,50 4,90 5.145,00 577,50

Tomate Kg 2,03 10.000 20.300,00 0,99 1,29 12.900,00 7.400,00
TOTAL 2.030.421,50 1.561.748,00 468.673,50

TABELA 042006

ORÇAMENTO – TERMO DE REFERÊNCIA - PREGÃO 004/2006
PRODUTO UNI

DA
DE

PREÇO
DO
TERMO
DE
REFERÊN
CIA
(R$)

QUANTI
DADE

TOTAL (R$) PREÇOS
PESQUISADOS
NO VAREJO*
(R$)

PREÇO
TOTAL
COM BASE
NA
PESQUISA*
(R$)

DIFERENÇA
APURADA
(R$)

Amido de milho 500 g Und 4,20 700 2.940,00 2,07 2,28 1.596,00 1.344,00
Arroz beneficiado Kg 2,35 6.200 14.570,00 1,48 1,55 9.610,00 4.960,00
Arroz parborizado Kg 2,75 16.000 44.000,00 1,49 1,52 24.320,00 19.680,00
Aveia em flocos Kg 12,48 3.000 37.440,00 5,76 5,80 17.400,00 20.040,00
Banana prata média Kg 1,73 35.000 60.550,00 0,75 1,48 51.800,00 8.750,00
Batata inglesa Kg 2,16 20.000 43.200,00 0,88 1,29 25.800,00 17.400,00
Bebida láctea
achocolatada 200ml

Und 1,10 190.000 209.000,00 0,75 0,76 144.400,00 64.600,00

Bebida láctea tipo
iogurte morango

Lt 2,68 52.000 139.360,00 1,85 1,89 98.280,00 41.080,00

Biscoito salgado cream
cracker 400g

Pct 1,95 28.000 54.600,00 1,48 1,49 41.720,00 12.880,00

Café em pó 250g Pct 2,66 500 1.330,00 1,49 1,57 785,00 545,00
Cebola branca Kg 1,92 5.500 10.560,00 0,49 1,29 7.095,00 3.465,00
Chocolate em pó
instantâneo 400g

Kg 8,85 7.000 61.950,00 4,75 5,23 36.610,00 25.340,00

Colorífico em pó Kg 3,90 2.300 8.970,00 1,90 2,40 5.520,00 3.450,00
Farinha de mandioca Kg 2,00 2.000 4.000,00 1,26 1,31 2.620,00 1.380,00
Farinha láctea Kg 24,50 3.000 73.500,00 7,93 8,38 25.140,00 48.360,00
Feijão carioquinha Kg 2,65 10.000 26.500,00 1,31 1,48 14.800,00 11.700,00
Flocos de milho 500g Kg 1,78 11.000 19.580,00 0,96 1,02 11.220,00 8.360,00
Leite de coco semi-
integral 500ml

Und 6,80 7.300 49.640,00 2,85 2,89 21.097,00 28.543,00

Leite em pó integral de
200g

Kg 14,86 3.500 52.010,00 9,75 9,80 34.300,00 17.710,00

Leite de vaca
pasteurizado tipo C

Lit 1,36 100.000 136.000,00 1,07 1,08 108.000,00 28.000,00

Macarrão semola 500g Kg 3,20 14.000 44.800,00 2,50 2,90 40.600,00 4.200,00
Margarina vegetal
cremosa

Kg 5,11 4.300 21.973,00 3,12 3,16 13.588,00 8.385,00

Melancia média Kg 0,77 60.000 46.200,00 0,38 0,39 23.400,00 22.800,00
Milho para pipoca
500g

Pct 1,80 1.800 3.240,00 1,29 1,30 2.340,00 900,00

Mistura base amido p/ Und 9,58 4.000 38.320,00 3,28 3,89 15.560,00 22.760,00
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ORÇAMENTO – TERMO DE REFERÊNCIA - PREGÃO 004/2006
PRODUTO UNI

DA
DE

PREÇO
DO
TERMO
DE
REFERÊN
CIA
(R$)

QUANTI
DADE

TOTAL (R$) PREÇOS
PESQUISADOS
NO VAREJO*
(R$)

PREÇO
TOTAL
COM BASE
NA
PESQUISA*
(R$)

DIFERENÇA
APURADA
(R$)

mingau 500g
Molho de tomate 520g Kg 4,70 8.000 37.600,00 3,37 3,74 29.920,00 7.680,00
Óleo de soja 900 ml und 2,69 10.000 26.900,00 1,77 1,94 19.400,00 7.500,00
Suco de frutas Lit 2,78 270.000 750.600,00 2,24 2,24 604.800,00 145.800,00
Tomate Kg 2,19 9.000 19.710,00 0,99 1,29 11.610,00 8.100,00
TOTAL 2.039.043,00 1.443,331,00 595.712,00

TABELAS DE VALORES CONTRATADOS
TABELA 07200501

PREGÃO 007/2005 – CNPJ DA EMPRESA CONTRATADA: 13.005.053/0003-09
PRODUTO UNI

DA
DE

PREÇO
CONTRA
TADO
(R$)

QUANTI
DADE
CONTR
ATADA

TOTAL
DO
CONTRA
TO
(R$)

PREÇOS
PESQUISAD
OS NO
VAREJO*
(R$)

PREÇO
TOTAL
COM BASE
NA
PESQUISA*
(R$)

DIFEREN
ÇA
APURADA
(R$)

Amido de milho 500 g Und 4,20 4.000 16.800,00 2,07 2,28 9.120,00 7.680,00
Arroz Tipo 1 Kg 2,30 15.000 34.500,00 1,48 1,55 23.250,00 11.250,00
Arroz parborizado Kg 2,90 28.000 81.200,00 1,49 1,52 42.560,00 38.640,00
Café em pó 250g Pct 2,70 3.200 8.640,00 1,49 1,57 5024,00 3.616,00
Chocolate em pó instantâneo
400g

Kg 9,20 8.500 78.200,00 4,75 5,23 44.455,00 33.745,00

Coloral em pó Kg 3,90 1.300 5.070,00 1,90 2,40 3.120,00 1.950,00
Farinha de mandioca Kg 2,10 4.000 8.400,00 1,26 1,31 5.240,00 3.160,00
Farinha láctea Kg 12,50 3.500 43.750,00 7,93 8,38 29.330,00 14.420,00
Feijão carioquinha Kg 2,80 25.000 70.000,00 1,31 1,48 37.000,00 33.000,00
Flocos de milho 500g Kg 1,80 11.000 19.800,00 0,96 1,02 11.220,00 8.580,00
Macarrão semola 500g Kg 3,20 20.000 64.000 2,50 2,90 58.000,00 6.000,00
Margarina vegetal cremosa Kg 5,20 4.500 23.400,00 3,12 3,16 14.220,00 9.180,00
Milho para mugunzá 500g Und 1,00 2.300 2.300,00 0,85 0,94 2.162,00 138,00
Milho para pipoca 500g Pct 1,80 2.300 4.140,00 1,29 1,30 2.990,00 1.150,00
Mistura p/ mingau 500g Und 9,80 1.500 14.700,00 3,28 3,89 5.835,00 8.865,00
Molho de tomate 520g Kg 4,80 7.800 37.440,00 3,37 3,74 29.172,00 8.268,00
Óleo de soja 900 ml und 2,77 10.000 27.700,00 1,77 1,94 19.400,00 8.300,00
TOTAL 540.040,00 342.098,00 197.942,00

TABELA 07200502

PREGÃO 007/2005 – CNPJ DA EMPRESA CONTRATADA: 15.598.527/0001-37
PRODUTO UNI

DA
DE

PREÇO
CONTRA
TADO
(R$)

QUANTI
DADE
CONTRA
TADA

TOTAL
DO
CONTRA
TO
(R$)

PREÇOS
PESQUISAD
OS NO
VAREJO*
(R$)

PREÇO
TOTAL
COM BASE
NA
PESQUISA*
(R$)

DIFEREN
ÇA
APURADA
(R$)

Bebida láctea sabor chocolate
200ml

Und 0,95 50.000 48.000,00 0,75 0,76 38.000,00 10.000,00
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PREGÃO 007/2005 – CNPJ DA EMPRESA CONTRATADA: 15.598.527/0001-37
PRODUTO UNI

DA
DE

PREÇO
CONTRA
TADO
(R$)

QUANTI
DADE
CONTRA
TADA

TOTAL
DO
CONTRA
TO
(R$)

PREÇOS
PESQUISAD
OS NO
VAREJO*
(R$)

PREÇO
TOTAL
COM BASE
NA
PESQUISA*
(R$)

DIFEREN
ÇA
APURADA
(R$)

Biscoito salgado cream cracker
400g

Pct 1,97 40.000 78.800,00 1,48 1,49 59.600,00 19.200,00

TOTAL 126.800,00 97.600,00 29.200,00

.

TABELA 07200503

PREGÃO 007/2005 – CNPJ DA EMPRESA CONTRATADA: 02.403.172/0001-31
PRODUTO UNI

DA
DE

PREÇO
CONTRA
TADO
(R$)

QUANTI
DADE
CONTRA
TADA

TOTAL
DO
CONTRA
TO
(R$)

PREÇOS
PESQUISADO
S NO
VAREJO*
(R$)

PREÇO
TOTAL
COM BASE
NA
PESQUISA*
(R$)

DIFEREN
ÇA
APURADA
(R$)

Leite de vaca pasteurizado tipo C Lit 1,36 110.000 149.600,00 1,07 1,08 118.800,00 30.800,00
TOTAL 149.600,00 118.800,00 30.800,00

.

TABELA 07200504

PREGÃO 007/2005 – CNPJ DA EMPRESA CONTRATADA: 16.213.019/0001-56
PRODUTO UNI

DA
DE

PREÇO
CONTRA
TADO
(R$)

QUANTI
DADE
CONTRA
TADA

TOTAL
DO
CONTRAT
O
(R$)

PREÇOS
PESQUISADOS
NO VAREJO*
(R$)

PREÇO
TOTAL COM
BASE NA
PESQUISA*
(R$)

DIFERENÇA
APURADA
(R$)

Batata inglesa Kg 2,48 25.000 62.000,00 0,88 1,29 32.250,00 29.750,00
Cebola branca Kg 1,98 8.000 15.840,00 0,49 1,29 10.320,00 5.520,00
Cenoura média Kg 2,68 15.000 40.200,00 1,09 1,79 26.850,00 13.350,00
Repolho verde Kg 2,20 15.000 33.000,00 1,49 1,86 27.900,00 5.100,00
Tomate Kg 2,14 10.000 21.400,00 0,99 1,29 12.900,00 8.500,00
Melancia média Kg 0,79 60.000 47.400,00 0,38 0,39 23.400,00 24.000,00
TOTAL 219.840,00 133.620,00 86.220,00

.

TABELA 07200505

PREGÃO 007/2005 – CNPJ DA EMPRESA CONTRATADA: 32.875.098/0001-17
PRODUTO UNI

DA
DE

PREÇO
CONTRA
TADO
(R$)

QUANTI
DADE
CONTRA
TADA

TOTAL
DO
CONTRA
TO
(R$)

PREÇOS
PESQUISADO
S NO
VAREJO*
(R$)

PREÇO
TOTAL
COM BASE
NA
PESQUISA*
(R$)

DIFEREN
ÇA
APURADA
(R$)

Leite em pó integral de 200g Kg 14,33 3.000 42.990,00 9,75 9,80 29.400,00 13.590,00
TOTAL 42.990,00 29.400,00 13.590,00
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TABELA 07200506

PREGÃO 007/2005 – CNPJ DA EMPRESA CONTRATADA: 02.403.172/0001-31
PRODUTO UNI

DA
DE

PREÇO
CONTRA
TADO
(R$)

QUANTI
DADE
CONTRA
TADA

TOTAL
DO
CONTRA
TO
(R$)

PREÇOS
PESQUISAD
OS NO
VAREJO*
(R$)

PREÇO
TOTAL
COM BASE
NA
PESQUISA*
(R$)

DIFEREN
ÇA
APURADA
(R$)

Suco de Frutas Lit 2,66 300.000 798.000,00 2,24 2,24 672.000 126.000,00
TOTAL 798.000,00 672.000 126.000,00

.

TABELA 04200601

PREGÃO 004/2006 – CNPJ DA EMPRESA CONTRATADA: 32.875.098/0001-17
PRODUTO UNI

DA
DE

PREÇO
CONTRA
TADO
(R$)

QUANTI
DADE
CONTR
ATADA

TOTAL
DO
CONTRA
TO
(R$)

PREÇOS
PESQUISADOS
NO VAREJO*
(R$)

PREÇO
TOTAL
COM BASE
NA
PESQUISA*
(R$)

DIFEREN
ÇA
APURADA
(R$)

Amido de milho 500 g Und 4,10 700 2.870,00 2,07 2,28 1.596,00 1.274,00
Arroz beneficiado Kg 2,35 6.200 14.570,00 1,48 1,55 9.610,00 4.960,00
Arroz parborizado Kg 2,35 16.000 37.600,00 1,49 1,52 24.320,00 13.280,00
Aveia em flocos Kg 12,96 3.000 38.880,00 5,76 5,80 17.400,00 21.480,00
Café em pó 250g Pct 2,79 500 1.395,00 1,49 1,57 785,00 610,00
Chocolate em pó instantâneo
400g

Kg 8,95 7.000 62.650,00 4,75 5,23 36.610,00 26.040,00

Colorífico em pó Kg 3,50 2.300 8.050,00 1,90 2,40 5.520,00 2.530,00
Farinha de mandioca Kg 2,05 2.000 4.100,00 1,26 1,31 2.620,00 1.480,00
Farinha láctea Kg 14,68 3.000 44.040,00 7,93 8,38 25.140,00 18.900,00
Feijão carioquinha Kg 2,98 10.000 29.800,00 1,31 1,48 14.800,00 15.000,00
Flocos de milho 500g Kg 1,78 11.000 19.580,00 0,96 1,02 11.220,00 8.360,00
Macarrão semola 500g Kg 3,36 14.000 47.040,00 2,50 2,90 40.600,00 6.440,00
Margarina vegetal cremosa Kg 6,15 4.300 26.445,00 3,12 3,16 13.588,00 12.857,00
Milho para mugunzá 500g Kg 3,20 1.300 4.160,00 1,70 1,88 2.444,00 1.716,00
Milho para pipoca 500g Pct 3,24 1.800 5.832,00 1,29 1,30 2.340,00 3.492,00
Mistura base amido p/ mingau
500g

Und 8,60 4.000 34.400,00 3,28 3,89 15.560,00 18.840,00

Molho de tomate 520g Kg 4,94 8.000 39.520 3,37 3,74 29.920,00 9.600,00
Óleo de soja 900 ml und 2,88 10.000 28.800,00 1,77 1,94 19.400,00 9.400,00
Sal iodado Kg 0,57 4.000 2.280,00 0,41 0,45 1.800,00 480,00
Tempero misto Kg 6,20 1.200 7.440,00 4,50 4,90 5.880,00 1.560,00
Vinagre de álcool 500ml Und 0,99 2.400 2.376,00 0,65 0,74 1.776,00 600,00
TOTAL 461.828,00 282.929,00 178.899,00

.
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TABELA 04200602

PREGÃO 004/2006 – CNPJ DA EMPRESA CONTRATADA: 15.598.527/0001-37
PRODUTO UNI

DA
DE

PREÇO
CONTRA
TADO
(R$)

QUANTI
DADE
CONTR
ATADA

TOTAL
DO
CONTRA
TO
(R$)

PREÇOS
PESQUISAD
OS NO
VAREJO*
(R$)

PREÇO
TOTAL
COM BASE
NA
PESQUISA*
(R$)

DIFEREN
ÇA
APURADA
(R$)

Biscoito salgado cream cracker
400g

Pct 2,12 28.000 59.360,00 1,48 1,49 41.720,00 17.640,00

Biscoito doce tipo maria 400g Pct 2,12 43.000 91.160,00 1,67 2,05 88.150,00 3.010,00
TOTAL 150.520,00 129.870,00 20.650,00

.

TABELA 04200603

PREGÃO 004/2006 – CNPJ DA EMPRESA CONTRATADA: 00.237.497/0001-66
PRODUTO UNI

DA
DE

PREÇO
CONTRA
TADO
(R$)

QUANTI
DADE
CONTRA
TADA

TOTAL
DO
CONTRA
TO
(R$)

PREÇOS
PESQUISA
DOS NO
VAREJO*
(R$)

PREÇO
TOTAL
COM BASE
NA
PESQUISA*
(R$)

DIFEREN
ÇA
APURADA
(R$)

Suco de frutas Lit 2,88 270.000 777.600,00 2,24 2,24 604.800,00 172.800,00
TOTAL 777.600,00 604.800,00 172.800,00

.

TABELA 04200604

PREGÃO 004/2006 – CNPJ DA EMPRESA CONTRATADA: 16.213.019/0001-56
PRODUTO UNI

DA
DE

PREÇO
CONTRA
TADO
(R$)

QUANTI
DADE
CONTRA
TADA

TOTAL DO
CONTRATO
(R$)

PREÇOS
PESQUISAD
OS NO
VAREJO*
(R$)

PREÇO
TOTAL COM
BASE NA
PESQUISA*
(R$)

DIFEREN
ÇA
APURADA
(R$)

Batata inglesa Kg 2,24 20.000 44.800,00 0,88 1,29 25.800,00 19.000,00
Cebola branca Kg 1,90 5.500 10.450,00 0,49 1,29 7.095,00 3.355,00
Cenoura média Kg 1,94 12.000 23.280,00 1,09 1,79 21.480,00 1.800,00
Tomate Kg 1,95 9.000 17.550,00 0,99 1,29 11.610,00 5.940,00
Banana da prata média Kg 1,81 35.000 63.350,00 0,75 1,48 51.800,00 11.550,00
Maçã vermelha Kg 5,44 3.000 16.320,00 3,47 3,48 10.440,00 5.880,00
Melancia média Kg 0,86 60.000 51.600,00 0,38 0,39 23.400,00 28.200,00
Leite de vaca pasteurizado Lit 1,75 100.000 175.000,00 1,07 1,08 108.000,00 67.000,00
TOTAL 402.350,00 259.625,00 142.725,00

.
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TABELA 04200605

PREGÃO 004/2006 – CNPJ DA EMPRESA CONTRATADA: 13.005.053/0003-09
PRODUTO UNI

DA
DE

PREÇO
CONTRA
TADO
(R$)

QUANTI
DADE
CONTRA
TADA

TOTAL
DO
CONTRA
TO
(R$)

PREÇOS
PESQUISADO
S NO
VAREJO*
(R$)

PREÇO
TOTAL
COM BASE
NA
PESQUISA*
(R$)

DIFEREN
ÇA
APURADA
(R$)

Ovo de galinha branco médio Dz 2,81 11.000 30.910,00 2,49 2,53 27.830,00 3.080,00
Bebida láctea achocolatada
200ml

Und 0,95 190.000 180.500,00 0,75 0,76 144.400,00 36.100,00

Leite em pó integral de 200g Kg 13,70 3.500 47.950,00 9,75 9,80 34.300,00 13.650,00
TOTAL 259.360,00 206.530,00 52.830,00

.

TABELA 04200606

PREGÃO 004/2006 – CNPJ DA EMPRESA CONTRATADA: 32.875.098/0001-17
PRODUTO UNI

DA
DE

PREÇO
CONTRA
TADO
(R$)

QUANTI
DADE
CONTRA
TADA

TOTAL
DO
CONTRA
TO
(R$)

PREÇOS
PESQUISA
DOS NO
VAREJO*
(R$)

PREÇO
TOTAL
COM BASE
NA
PESQUISA*
(R$)

DIFEREN
ÇA
APURADA
(R$)

Bebida láctea tipo iogurte
morango

Lt 2,80 52.000 145.600,00 1,85 1,89 98.280,00 47.320,00

TOTAL 145.600,00 98.280,00 47.320,00

.

*  O  Preço  Total  com  Base na Pesquisa refere-se ao preço mais alto
pesquisado no varejo.

EVIDÊNCIA:
Processos licitatórios e contratos (23/05, 24/05, 25/05, 26/05, 29/05,
16/06, 18/06, 19/06, 20/06, 23/06, 24/06).

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"Na  análise  feita  pela fiscalização da CGU/SE, não foram levados em
consideração  os  seguintes  aspectos em se tratando de licitação para
gêneros alimentícios:
1.A  formação  dos  preços  de  produtos alimentícios depende muito do
fator  sazonalidade, principalmente os produtos hortifrutigranjeiros e
seus  derivados. Portanto, não se podem comparar os preços que deverão
ser  praticados  no  decorrer  de  todo  o  ano,  com  o  preço  em um
determinado  momento  como  foi feito. O Fornecedor, quando estabelece
seu   preço   na   licitação,  leva  em  consideração  esse  fator  da
sazonalidade,  mesmo  porque existe uma cláusula no contrato (Cláusula
Terceira  -  do  Preço  e  Forma  de  Pagamento,  item  3.5) que diz o
seguinte:  "O presente Contrato não sofrerá reajuste de preço, durante
toda  sua  vigência,  sob  qualquer  pretexto,  de  acordo  com  a Lei
10.192/01"(vide  cópia  dos  contratos  das  fls  13  a 20).  O mês de
setembro,  quando  foi feita a pesquisa pela CGU/SE, é um período onde
se  está terminando a estação das chuvas em nosso Estado e a tendência
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é  que  os  produtos estejam mais baratos, principalmente neste ano em
que  choveu  bastante  nos  meses que precederam à coleta de preços da
CGU/SE.  O  inverso  acontece no Verão onde a produção cai e os preços
tendem a elevar-se;
2.Também,  se  deve  levar em conta as exigências nutricionais que são
solicitadas  no edital para determinados produtos, como por exemplo, a
Bebida  Láctea  Sabor  morango,  onde é exigido, no mínimo, 0,30 mg de
ferro  a  cada  porção  de  200  ml  do  produto, tanto que o primeiro
colocado  no pregão 004/2006 não atendeu as especificações do produto,
sendo  desclassificado  pela  "Comissão  de  Avaliação  de Controle de
Qualidade"  da  SEMED que teve que chamar o segundo colocado. (ver Fls
34 a 35);
3.Outro   fator   importante   na   determinação   dos   preços  pelos
Fornecedores  é  a  exigência  no  edital  da  licitação e no Contrato
(Cláusula  Terceira  -  do  Preço  e  Forma de Pagamento, item 3.3) "A
entrega  dos  itens será semanal para os alimentos perecíveis e mensal
para  os  não perecíveis, efetuada diretamente nas unidades escolares,
de  acordo  com  as  quantidades  e prazos estabelecidos no Cronograma
emitido  posteriormente  pelo  Departamento  de Nutrição e Alimentação
Escolar - DENAE da SEMED" (grifo nosso). Portanto, toda a logística de
entrega  dos  alimentos  (pessoal,  transporte,  estocagem, impostos e
taxas  etc.)   têm que ser fornecida pela Empresa vencedora do Pregão,
inclusive os produtos que precisam de refrigeração devem ser entregues
em  veículos  que  tenham  câmara  frigorífica, de modo a não perder a
qualidade dos mesmos;
4.Outro  fato  que  chamamos  atenção  é  que no pregão, os lances são
apresentados  para  Lotes de Produtos e não para produtos individuais,
ganhando  o  fornecedor  que apresentar o menor valor para determinado
Lote;
5.No  caso  específico  do  Pregão  07/2005,  o  mesmo  foi amplamente
divulgado  através  de  publicações  nos  Diários  Oficiais da União e
Município,  no  site da Prefeitura Municipal de Aracaju e em jornal de
grande  circulação  no  Estado,  tendo  apresentado  lances  11 (onze)
empresas,  onde  07  (sete)  saíram  como  vencedoras, conforme Ata da
Sessão  Pública  de  Abertura  das  Propostas.  Já no Pregão 004/2006,
participaram,  09  (nove)  empresas  sagrando-se vencedora  08 (oito),
conforme Ata de Abertura das Propostas.   (ver Fls 36 a 45);
6.Também   não   se  pode  afirmar  que  os  orçamentos  do  termo  de
referência  estão  superdimensionados, pois quando coletamos os preços
as  empresas  que  fornecem  os  orçamentos  têm plena consciência dos
encargos  que  irão assumir com a entrega dos produtos, diretamente em
cada  unidade  escolar  e  as condições de manutenção do preço durante
toda a execução do contrato.
7.Vale  acrescentar,  ainda,  que  as  exigências no edital; por força
da  própria  lei  do  Pregão,  bem  como da Lei 8.666/93, são bastante
rígidas,  e  não  é  qualquer  fornecedor  que  pode habilitar-se para
participar  do  procedimento licitatório. Podemos citar como exemplo a
exigência  de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, conforme
preceitua  os  parágrafos  2º e 3º do art. 31 da Lei 8.666/93. Também,
nenhuma rede local de supermercado de grande porte,  mostrou interesse
em  participar dos certames, principalmente, por causa da entrega, que
deve  ser  efetuada em cada uma das quase 100 (cem) escolas públicas e
filantrópicas que são beneficiárias do Programa em nosso município.
8.Finalmente,   esclarecemos   que  o  preço  que  essa  Controladoria
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apresentou  em  sua  pesquisa,  não  demonstra a fidelidade dos fatos,
considerando  que aquele preço está ofertado ao consumidor e não estão
computados  insumos  de  transporte  e  condições  de  armazenamento e
logística  de  distribuição,  fatores que incidem diretamente no custo
final  dos  produtos,  principalmente  a  uma  Prefeitura  que  possui
considerável  rede  de  ensino espalhada em toda a cidade de Aracaju."

ANÁLISE DA EQUIPE:
A  justificativa da Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA) se escora na
afirmativa  de  que  esta equipe de fiscalização não considerou em sua
análise,   em  se  tratando  de  licitação  de  gêneros  alimentícios,
determinados  aspectos,  os  quais  foram  abordados  no decorrer de 8
(oito)  parágrafos,  assim  distribuídos,  em  suma: sazonalidade - no
primeiro;  exigências  nutricionais  - no segundo; ampla divulgação de
licitação   -   no   quinto;   regras  rígidas  para  participação  em
procedimentos licitatórios - no sétimo; realização de certame por lote
-  no  quarto;  e, finalmente, logística de entrega dos alimentos - no
terceiro, sexto e oitavo parágrafos.
Quanto  a  sazonalidade,  a sua influência afeta, principalmente, como
alega  a  própria  PMA,  os produtos hortifrutigranjeiros e derivados,
abrangendo, portanto, apenas parte dos gêneros licitados.  Além disto,
a comparação não se processa com "os preços que deverão ser praticados
no  decorrer  de  todo  o  ano",  como afirma a PMA, haja vista que os
contratos  em questão possuem vigência inferior a 1 (um) ano (cerca de
oito meses).
No  tocante  às  exigências nutricionais, como novamente afirma a PMA,
afetam  também  determinados  produtos,  não se estendendo, muito pelo
contrário, a todo o orçamento.
Quanto  às  alegadas regras rígidas para participação em procedimentos
licitatórios,  elas  estão  presentes  seja qual for o objeto, gêneros
alimentícios ou não.
No  que  tange a ampla divulgação de licitação, em nenhum momento esta
equipe  de  fiscalização  teceu questionamento ou apontou alguma falha
neste aspecto.
Sobre  realização  de  certame licitatório por lote, embora seja deste
modo  a  seleção  das  propostas  (menor  preço total para cada lote),
conforme  respectivo  edital  e  anexo,  a estipulação do detalhamento
orçamentário, efetuado por item, além de exigência legal, foi atendida
nos  termos  de  referências  dos  Pregões  07/2005  e  04/2006.  Esta
alegação,  portanto, não se aplica para desqualificar o questionamento
referente  aos  preços dos itens, em particular seus preços unitários,
ou dos "produtos individuais", segundo expressão utilizada pela PMA.
Ademais, é relevante atentar para as seguintes considerações:
a)  nos  termos de referência não há que se falar em divisão por lote,
até  porque  neles, termos de referência dos referidos Pregões, não se
fez  constar  tal  divisão,  que  foi  instituída  em  edital e anexo,
ocasionando, por conseguinte, simplificação do respectivo certame.
Os  termos  de  referência  estabeleceram apenas os preços dos gêneros
alimentícios,  objetos  das  licitações,  indicando para cada item, ou
seja,  para  cada  gênero,  seu  preço  unitário e total (= unitário x
quantidade),   constando   ao   final   o  preço  total  da  licitação
correspondente,  como  resultado  do somatório dos preços (totais) dos
itens;
b)  com  base  nestes  termos de referência, particularmente, no preço
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unitário de cada item, sabe-se por quanto foi orçado a unidade de cada
gênero alimentício, como por exemplo: o litro de suco, o quilograma da
batata ou o quilograma de arroz.  Exatamente estes dados dos termos de
referência  que  foram utilizados para comparar os valores orçados com
os do mercado varejista;
c)  analogamente  para os contratos, após selecionada para cada lote a
proposta  mais  vantajosa,  contratou-se com os licitantes vencedores,
estabelecendo nos anexos dos respectivos contratos os preços unitários
dos  itens  que  compõem  o  lote  correspondente.  São nestes valores
(preços unitários) estipulados em contrato que a PMA dispende recursos
do  PNAE  para pagar, por exemplo, cada litro de suco, cada quilograma
de  batata  ou  cada  quilograma  de  arroz.  Justamente estes valores
constantes  nos  anexos contratuais que foram utilizados para comparar
com os praticados no mercado varejista.
Observa-se,  portanto,  que  estes  primeiros aspectos acima relatados
alegados  pela  Prefeitura  Municipal  de  Aracaju  não são capazes de
justificar a ocorrência da grande diferença de preços constatada.
Em se tratando do aspecto de logística de entrega de alimentos, para o
qual  a Prefeitura reservou mais espaço em sua justificativa, estando,
portanto,  ressaltada a importância conferida a este último aspecto, a
PMA   mencionou   a   previsão   contratual   (parágrafo  terceiro  da
justificativa);  não  existência  de superdimensionamento orçamentário
(parágrafo  sexto  da  justificativa);  e  que  a  pesquisa  de  preço
apresentada  por  esta  Controladoria,  em  virtude desta logística de
distribuição  de alimentos, por não computar os insumos inerentes, não
demonstra a fidelidade dos fatos (último parágrafo - oitavo).
Reforça,  ainda  (no  último  parágrafo), que há incidência direta "no
custo final dos produtos", sem, no entanto, quantificar a contribuição
desta incidência no custo final dos produtos.
Uma  vez  explicitado  o  último  aspecto  argumentado  pela  PMA para
justificar  a diferença de preços relatada na constatação desta equipe
de fiscalização, tecemos adiante nossos esclarecimentos.
A  comparação  realizada  por esta equipe de fiscalização foi motivada
partindo-se  da  consistente premissa de que os preços de varejo devem
ser  mais  elevados  que os praticados no atacado, sendo, portanto, um
importante  indicativo inicial para verificação da compatibilidade dos
valores  orçados e contratados com os de mercado.  Tomou-se, portanto,
os  preços  de  varejo  como  limite.   A verificação, entretanto, não
necessitou  prosseguir,  tendo  em vista que todos os preços orçados e
contratados verificados superaram significativamente os pesquisados no
varejo.   A  aludida  premissa  está respaldada no fato corriqueiro em
operações  de  compra de se obter um "ganho de escala", ou seja, de se
obter  preços  mais  vantajosos  em  virtude de uma elevada quantidade
adquirida, como se configura no presente caso, envolvendo aquisição de
milhares de litros e quilogramas de diversos produtos alimentícios.
A  manifestação  da  PMA, como mencionado, carece de demonstrar em que
magnitude  o  aspecto  logístico  afeta o custo orçado, principalmente
porque  trata-se do principal argumento da justificativa para a grande
diferença já comentada.  Não basta apenas afirmar que não há orçamento
superdimensionado,   sem   apresentar   elementos   quantitativos.   O
superdimensionamento  orçamentário  só  foi suscitado porque a aludida
grande  diferença  constatada  não  encontra sustentação nos termos de
referência  acostados  nos  processos  licitatórios.   A  exigência de
orçamento  detalhado  nos  termos de referência, contida no Decreto nº
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3.555/2000 e em deliberações do TCU, não se trata de mera formalidade.
O  orçamento  detalhado  deve  propiciar  a  avaliação  de  custo pela
Administração, conforme consta no próprio texto do referido Decreto.
Esta  exigência  ratifica o princípio da economicidade (o qual devemos
atentar,  segundo  art.  70  da  Constituição da República), conforme,
inclusive,  apregoado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para este
tipo de situação, nos seguintes termos:
"Providencie,   nas   licitações   na   modalidade  pregão,  orçamento
atualizado  e  detalhado  que  possa subsidiar o preço de referência e
assegurar,  desta  forma,  o princípio da economicidade, nos termos do
art.  8º,  inciso  II,  do  Decreto nº 3.555/2000" (Acórdão 845/2005 -
Segunda Câmara).
Não se pode gerir recursos públicos sem quantificação e delimitação de
custos.    Deve  haver  estimativa  desses  custos  com  demonstrações
quantitativas  consistentes.   Se,  por  algum  motivo,  por hipótese,
houver redução do número de escolas, sendo os alunos distribuídos para
as  mais  próximas,  estaria a Administração Municipal pagando o mesmo
valor  estabelecido  em  contrato,  mesmo  ocorrendo  a  diminuição de
unidades  escolares para se efetuar entrega de alimentos e consequente
redução  do  custo  com  transporte.   Se, também por hipótese, houver
acréscimo   contratual   para  que  mais  gêneros  alimentícios  sejam
entregues,  sem  contudo alterar, ou alterar ligeiramente, a logística
de  entrega dos alimentos (mesmos veículos e mesmo número de entregas,
nas  mesmas  unidades  escolares),  estaria, portanto, a Administração
Municipal  elevando  o  valor  de  contrato como se todas as variáveis
envolvidas  na  logística  de suprimento das escolas fossem alteradas,
porque o preço deste transporte está embutido nos preços dos alimentos
mediante  método(s)  não  definido(s)  nos  termos  de  referência.  É
justamente  esta  clareza na exposição dos custos que está ausente nos
processos  licitatórios  analisados,  como  também na justificativa da
PMA,  mas  que  deveria  estar  presente  nos  respectivos  termos  de
referência,  conforme  preceitua  o art. 8º, inciso II, do anexo I, do
Decreto nº 3.555/2000, in verbis:
"o  termo  de  referência  é  o  documento que deverá conter elementos
capazes  de  propiciar a avaliação do custo pela Administração, diante
de  orçamento detalhado, considerando os preços praticados no mercado,
a  definição  dos  métodos,  a  estratégia  de suprimento e o prazo de
execução do contrato".
Diante de todo o exposto, mantemos a constatação efetuada.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 103.453.615-04  NOME: TEREZA CRISTINA CERQUEIRA DA G
CARGO: SECRETÁRIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

AÇÃO              :
4014
CENSO ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA - NACIONAL
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Realizar,  anualmente,  em parceria com as Secretarias de Educação dos
Estados  e  do Distrito Federal, por escola,  a  coleta de informações
estatístico-educacionais   referentes   a  matrículas e docência, para
subsidiar   o   planejamento  e  a  gestão  da  Educação  nas  esferas
governamentais.
ORDEM DE SERVIÇO   : 183574



Controladoria-Geral da União                                                                Secretaria Federal de Controle Interno 103
Missão da SFC: “Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos.”

22º Sorteio de Unidades Municipais –  Aracaju - SE

OBJETO FISCALIZAÇÃO:
Levantamento detalhado das escolas e do aluno da educação infantil, do
ensino fundamental e do ensino médio.
AGENTE EXECUTOR    :
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU                       O
ORGAO PUBLICO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: Não se aplica

2.4.11  CONSTATAÇÃO:
DIVERGÊNCIA  ENTRE  O NÚMERO DE ALUNOS APURADO NOS DIÁRIOS DE CLASSE E
O INFORMADO NO CENSO ESCOLAR.

FATO:
Constatou-se  em verificação procedida nos diários de classe do ano de
2005,  com  base  nas  freqüências  dos  alunos  até  o  mês de março,
divergências  entre  os  dados  coletados  e  os  informados  no Censo
Escolar,  conforme  se demonstra, para uma amostra de estabelecimentos
de  ensino  do município, na tabela abaixo. Constatou-se também, a não
disponibilização  do diário de classe da creche (educação infantil) da
escola  Amélie  Boudet, o que ocasionou uma quantidade menor de alunos
com  freqüência verificada por esta equipe de fiscalização na educação
infantil em confronto com o informado ao censo pela referida escola. A
Associação  de Amigos do Autista em Sergipe está apresentada na tabela
sem dados, pois esta escola só possui alunos em educação especial e na
tabela só foi informada a educação infantil, ensino fundamental e EJA.
.

DEMONSTRATIVO DE VERIFICAÇÃO DO CENSO ESCOLAR
Ed. Infantil Ed. Fundamental EJAEscolas selecionadas

para verificação do
Censo Escolar

C D Dif C D Dif C D Dif

Associação de Amigos
Autistas em Sergipe

- - - - - - - - -

CCI Terezinha Meira 135 126 9 - - - - - -
EMEI Dom José Brandão de
Castro

182 186 -4 - - - - - -

EMEI Jovino Pinto 143 147 -4 - - - - - -
Escola Amélie Boudet 72 57 15 72 71 1 - - -
EMEF Jornalista Orlando
Dantas

- - - 853 813 40 99 69 30

EMEF Professor José
Antônio de C. Melo

- - - 563 430 133 67 39 28

EMEF Professora Maria
Carlota de Melo

40 37 3 77 77 - - - -

EMEF Otília de A. Macedo 284 250 34 254 244 10 57 24 33
EMEF Olavo Bilac - - - 250 178 72 - - -
Escola São Lourenço 78 85 -7 - 218 -218 - - -
Lar Evangélico da
Assembléia de Deus

80 78 2 - - - - - -

.
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Legenda:
C: Dados constantes do Censo Escolar.
D: Dados verificados nos Diários de Classe.
Dif.: (Dados do Censo) - (Dados dos Diários), nesta ordem.

EVIDÊNCIA:
Diários  de classe do ano de 2005 das escolas constantes na amostra da
Ordem de Serviço.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
O   gestor   pronunciou-se   da  seguinte  forma:  "  Em  virtude  das
divergências  dos  dados  de  matrícula  encontrados,  a Secretaria de
Educação promoverá auditoria interna para apurar responsabilidades das
informações  prestadas.  Apesar das Instituições Filantrópicas (Escola
Amélie  Boudet,  Escola São Lourenço e Lar Evangélico da Assembléia de
Deus) não estarem subordinadas administrativamente a esta Secretaria.
Mas,  como  o  fornecimento  de  gêneros  alimentícios  está sob nossa
responsabilidade,  também  será  feita  auditoria para verificação dos
fatos.  Informamos  que  os dados do Censo Escolar dessas instituições
são  encaminhados  diretamente à Secretaria Estadual da Educação que o
remete  ao  INEP/MEC.  Portanto,  a  Prefeitura de Aracaju, através da
Secretaria Municipal da Educação, não exerce controle do Censo Escolar
dessas instituições".

ANÁLISE DA EQUIPE:
O  gestor  não apresentou justificativa para o fato, mas, tão somente,
comprometeu-se  averiguar  o  mesmo  através  de  auditoria da própria
prefeitura.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 103.453.615-04  NOME: TEREZA CRISTINA CERQUEIRA DA G
CARGO: SECRETÁRIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

2.4.12  CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES MÍNIMAS NAS FICHAS DE MATRÍCULA DOS ALUNOS.

FATO:
A  Portaria  INEP nº 156/2004 estabelece a obrigatoriedade de anexação
das  certidões  de  nascimento  às fichas de matrícula dos alunos, bem
como  estabelece  que  as fichas devem conter, no mínimo, as seguintes
informações:  nome  completo  do  aluno  (sem  abreviaturas),  data de
nascimento,  nome  completo  da  mãe (sem abreviaturas), naturalidade,
sexo, cor/raça, necessidades educacionais especiais e data de ingresso
na  escola. Na totalidade da fichas verificadas, constatou-se ausência
dos dados referentes a cor/raça e necessidades educacionais especiais.
Em razão disso, o percentual de ausência de informações
mínimas  nas  fichas  de  matrícula  dos  alunos  de  todas as escolas
selecionadas  foi  de  100%  (cem  por  cento). Este quantitativo está
demonstrado na tabela adiante.
A data de ingresso na escola não estava indicada na ficha de matrícula
de  2005.  Estava indicada em parte das pastas individuais dos alunos,
na capa.
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Cabe  ressaltar  que a ausência total das informações supramencionadas
nas fichas de matrícula dos alunos deveu-se a inadequação das próprias
fichas de matrícula que não dispõem destes campos para preenchimento.
Observou-se  também,  porém parcialmente, ausência do nome completo da
mãe  (sem  abreviaturas),  do  sexo do aluno e da naturalidade, devido
falta de preenchimento das fichas.
Ainda  observou-se,  porém  com  pouca  incidência, a ausência do nome
completo  do  aluno  e ausência da data de nascimento. Ambos devido ao
não preenchimento ou preenchimento inadequado da ficha de matrícula.
Quanto a obrigatoriedade da certidão civil, observou-se em apenas dois
casos de falta deste documento, um no EMEF Professora Maria Carlota de
Melo e o outro no EMEF Jornalista Orlando Dantas.
.

DEMONSTRATIVO DA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES MÍNIMAS
Ed. Infantil Ed. Fundamental EJAEscolas

selecionadas no
município

T A V %P T A V %P T A V %P

Associação de
Amigos Autistas
em Sergipe

- - - - - - - - - - - -

CCI Terezinha
Meira

126 42 42 100 - - - - - - - -

EMEI Dom José
Brandão de
Castro

186 45 45 100 - - - - - - - -

EMEI Jovino
Pinto

147 42 42 100 - - - - - - - -

Escola Amélie
Boudet

57 21 21 100 71 21 21 100 - - - -

EMEF Jornalista
Orlando Dantas

- - - - 813 50 50 100 69 6 6 100

EMEF Professor
José Antônio de
C. Melo

- - - - 430 48 48 100 39 6 6 100

EMEF Professora
Maria Carlota
de Melo

37 14 14 100 77 26 26 100 - - - -

EMEF Otília de
A. Macedo

250 26 26 100 244 23 23 100 24 5 5 100

EMEF Olavo
Bilac

- - - - 178 48 48 100 - - - -

Escola São
lourenço

85 34 34 100 - - - - - - - -

Lar Evangélico
da Assembléia
de Deus

78 34 34 100 - - - - - - - -

Legenda:
T: total de alunos matriculados*;
A: número de alunos da amostra;
V: número absoluto de ausências de informações mínimas;
%P: percentual amostral de ausência de informações mínimas.
(*)  Adotou-se  como  total  de alunos matriculados o apurado por esta
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equipe de fiscalização nos diários de classe.

EVIDÊNCIA:
Fichas  de  matrículas dos alunos selecionados na amostra relativas ao
ano de 2005.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
O  gestor  se  pronunciou  nos  seguintes  termos:  "Por  força do que
determina a Portaria INEP 156/2004, iniciamos, em
2005,  processo  licitatório  para aquisição de cadernetas escolares e
fichas  de  matrícula  dos  alunos  da  rede municipal de acordo com a
modalidade  de  ensino. Assim, passamos a adotar, parcialmente, a nova
ficha de matrícula no ano de 2006 e conforme constatado pela C.G.U.
100%   das   escolas   visitadas   apresentaram  problemas  quanto  ao
preenchimento das informações solicitadas nas respectivas fichas.
Desta forma, nos comprometemos em adotar, em 2007, as referidas fichas
em  todas  as unidades de ensino, monitorando-as para que tal fato não
se  repita,  sob  pena da adoção dos procedimentos legais por parte da
Secretaria Municipal da Educação junto às escolas".

ANÁLISE DA EQUIPE:
O  gestor  reconhece  que  as  fichas  de matrícula do ano de 2005 não
atende  a Portaria INEP nº 156/2004. Logo, nestas fichas não constaram
todas as informações exigidas pela citada portaria. Quanto ao fato de,
somete  em  2007,  novas  fichas  serem  adotadas em todas as escolas,
entendemos  que  houve morosidade no processo de confecção das mesmas,
pois  a  portaria  mencionada  foi  editada  no  dia  20 de outubro de
2004  e publicada no Diário Oficial da União em 22 de outubro do mesmo
ano.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 103.453.615-04  NOME: TEREZA CRISTINA CERQUEIRA DA G
CARGO: SECRETÁRIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

2.5 - PROGRAMA
1062
DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
AÇÃO              :
7109
IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE CENTROS ESCOLARES DE EDUCA
CAO PROFISSIONAL - PROEP - NACIONAL
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Expansao e  melhoria dos  subsistemas publicos  federal e  estadual de
educacao profissional e redefinicao da linha de incentivos a oferta de
educacao profissional pelo segmento comunitario.
ORDEM DE SERVIÇO   : 183073
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
Construcao de novas escolas, melhoria e  ampliacao de escolas ja exis-
tentes, revitalizacao de laboratorios, capacitacao de recursos humanos
e  desenvolvimento de projetos tecnico-pedagogicos a fim de garantir a
expansao  da  oferta de  matriculas no nivel  tecnico e tecnologico da
educacao profissional.
AGENTE EXECUTOR    :
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SERGIPE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DO DESPORTO
ORGAO PUBLICO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL OU DO DF
QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
CONVÊNIO SIAFI 445986
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 2.730.831,00

2.5.1   CONSTATAÇÃO:
OBRAS  DE  CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARALISADAS E
EM  ESTADO  DE  ABANDONO,  PODENDO  CAUSAR  UM  PREJUÍZO  AO ERÁRIO NO
MONTANTE DE R$ 766.496,97.

FATO:
O  resultado  da  inspeção física realizada nas obras de construção do
Centro  de  Educação  Profissional  José Figueiredo Barreto, objeto do
Lote II da Concorrência Pública n° 01/02 - elaborada pelo Departamento
Estadual de Habitação e Obras Públicas - DEHOP antiga CEHOP, referente
ao Programa de Expansão da Educação Profissional -  PROEP, Convênio n°
012/2002  celebrado  em  18/03/2002 entre o Ministério da Educação e a
Secretaria   de  Estado  da  Educação  em  Sergipe,  no  valor  de  R$
2.730.831,00,  apontou que não houve atendimento da recomendação feita
pela  Controladoria-Geral  da União em Sergipe, constante do Relatório
de Auditoria n° 116811, de
03/02/2003,  em  relação  à  retomada  das obras à luz do Princípio da
Continuidade dos Serviços Público, tendo em vista o estado de abandono
em que se encontram as edificações, expostas à ação
das intempéries, contrariando o disposto no art.37 da Carta Magna:
-  Recomendação  da  CGU-SE  constante  do  Relatório  de Auditoria n°
116811, de 03/02/2003:
"Recomendamos   ao   Governo  do  Estado  de  Sergipe  por  intermédio
da Secretaria  de  Estado de Educação, do Desporto e do Lazer (SEED) e
da   Companhia  Estadual  de  Habitação  e  Obras  Públicas  -  CEHOP,
(...)  a  retomada  das  Obras  à luz do Princípio da Continuidade dos
Serviços Públicos."
É   importante  frisar  que  a  demora  na  retomada  das  obras  pode
comprometer  toda  a  estabilidade do prédio, em função do processo de
contaminação das estruturas pela oxidação das ferragens que se estende
até a infra-estrutura (fundação).
A   seguir,  elaboramos  um  quadro  contendo  os  recursos  do  PROEP
aplicados,  até  o  momento,  nas  obras  de  construção  do Centro de
Educação  Profissional  José  Figueiredo  Barreto,  de  acordo  com  o
controle  do  Departamento  Estadual  de  Habitação e Obras Públicas -
DEHOP antiga CEHOP:

N° da
Fatura

Tipo da
Fatura

N° da Medição Nota
Fiscal

Valor da
Medição(R$)

Data de
Pagto.

001 Serviço 001 627 42.465,88 19/08/02
002 Serviço 002 643 72.414,34 23/10/02
003 Serviço 003 649 113.491,52 12/11/02
004 Serviço 004 654 194.721,55 06/12/02
005 Serviço 005 657 76.906,72 20/12/02
006 Serviço 006 662 57.162,41 23/09/03
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N° da
Fatura

Tipo da
Fatura

N° da Medição Nota
Fiscal

Valor da
Medição(R$)

Data de
Pagto.

007 Serviço 007 772 26.945,22 02/12/03
008 Serviço 008 780 31.385,07 22/12/03
009 Serviço 009 781 18.982,10 05/01/04
010 Serviço 010 788 29.348,53 15/01/04
011 Serviço 011 790 26.579,93 19/01/04
012 Serviço 012 793 7.467,64 17/02/04
013 Serviço 013 795 24.490,33 17/02/04

Total referente a Serviços 722.361,24
007R Reajuste 007R 898 7.196,42 03/06/05
008R Reajuste 008R 899 8.391,07 03/06/05
009R Reajuste 009R 900 5.068,56 03/06/05
010R Reajuste 010R 901 7.845,05 03/06/05
011R Reajuste 011R 902 7.105,73 03/06/05
012R Reajuste 012R 903 1.995,40 03/06/05
013R Reajuste 013R 905 6.533,50 03/06/05

Total referente a Reajustes 44.135,73
Total de Recursos Aplicados (2002 a 2005) 766.496,97

Tabela

EVIDÊNCIA:
Resposta  à  solicitação de fiscalização SF n° 183073/01 de 31/07/2006
e inspeção física, com registros fotográficos correspondentes.
-  Registros  fotográficos  da  inspeção física realizada nas obras de
construção do Centro de Educação Profissional José Figueiredo Barreto:

Convênio n° 012/02
Detalhe  do  estado de abandono em que se encontram as obras do Centro
Estadual  de  Educação Profissional José Figueiredo Barreto (Ferragens

expostas às intempéries).
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Convênio n° 012/02
Detalhe  do  estado de abandono em que se encontram as obras do Centro
Estadual  de  Educação Profissional José Figueiredo Barreto (Ferragens

expostas às intempéries).

(Convênio n° 012/02
Detalhe  do  estado de abandono em que se encontram as obras do Centro
Estadual  de  Educação Profissional José Figueiredo Barreto (Ferragens

expostas às intempéries).

Convênio n° 012/02
Detalhe  do  estado de abandono em que se encontram as obras do Centro
Estadual  de  Educação Profissional José Figueiredo Barreto (Ferragens
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expostas às intempéries).

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Justificativa   apresentada   pela   Diretoria  Técnica  de  Obras  do
Departamento  Estadual  de  Habitação  e Obras Públicas - DEHOP antiga
CEHOP, datada de 16/08/2006:
"A Auditoria de Nº 116.8111 de 03/02/2003 trabalhou com as informações
fornecidas na época, apontando um valor pago de R$ 500.000,01.
Acontece,  porém, que a CEHOP em 20/10/2003 forneceu à contratada a 1ª
Ordem  de  Reinício  e,  em  vista  disso, a Vetorial executou obras e
serviços  até o dia 16/02/2004, haja vista o fato de que em 17/02/2004
foi emitido pela contratante a 2ª Ordem de Paralisação.
Nesse período de aproximadamente 04 meses trabalhados, foram efetuados
pagamentos de faturas de serviços no valor de R$ 222.361,23.
Posteriormente,  já no ano de 2005 com a obra paralisada, a Secretaria
de  Estado  da  Educação  efetuou pagamentos de faturas de reajuste no
valor de R$ 44.135,73.
Vale  frisar  que,  até a presente data, a obra encontra-se paralisada
através  de  sucessivas  prorrogações  de  paralisação  à  2ª Ordem de
Paralisação."
"No  tocante  à  retomada  da Obra, essa informação deve ser dada pela
atual contratante, no caso a Secretaria de Estado da Educação.
Apresentamos  em anexo cópia de documento que nos foi enviado por essa
Secretaria se manifestando sobre a referida retomada, o montante total
de  recursos  disponíveis  a  ser  aplicado  bem  como a disposição de
desembolso fica a depender de informação da SEED."
  Ofício apresentado à DEHOP pela Secretaria de Estado da Educação, n°
824/2006, de 27/07/2006:
"Conforme  ofício  n°  1913/2006/5ª RG/PROEP/DIPRO/FNDE/MEC, datado de
14/07/2006  Solicitamos  de  V.  Sª.,  junto ao Diretor de Obras desse
DEHOP  o  empenho no sentido de tomar as devidas providências quanto à
retomada  da  construção  do  Centro Estadual de Educação Profissional
José Figueiredo Barreto - Convênio n° 012/02.
Ressaltamos que o MEC disponibilizou R$ 293.781,19 (duzentos e noventa
e  três mil, setecentos e oitenta e um reais e dezenove centavos) para
a conclusão da obra."

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não  Procede  a alegação do Gestor, tendo em vista que o Ministério da
Educação  -  MEC  disponibilizou,  R$ 293.781,19 (duzentos e noventa e
três  mil, setecentos e oitenta e um reais e dezenove centavos) para a
retomada das obras, conforme ofício n° 1913/2006/5ª
RG/PROEP/DIPRO/FNDE/MEC,  datado  de  14/07/2006  e  até o momento não
houve  emissão  de  nova  ordem de reinício das obras de construção do
Centro  Estadual  de Educação Profissional José Figueiredo Barreto que
se encontram em estado de degradação.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 000.720.918-51  NOME: LINDBERGH GONDIM DE LUCENA
CARGO: SECRETARIO EST. DA EDUCAçãO
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2.6 - PROGRAMA
1072
VALORIZACAO E FORMACAO DE PROFESSORES E TRABALHADORES DA EDU
AÇÃO              :
09DP
APOIO A FORMACAO CONTINUADA DOS TRABALHADORES ESTADUAIS
 E MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA - NACIONAL
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Proporcionar  a  formação e a capacitação permanente dos trabalhadores
da educação que atuam nos sistemas de ensino básico, visando ao desen-
volvimento e ao aprimoramento de suas competências de gestão e pedagó-
gicas,  como forma de qualificar sua atividade profissional e melhorar
eficiência dos sistemas e das escolas públicas.
ORDEM DE SERVIÇO   : 182618
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
Desenvolvimento  de  cursos  segundo diretrizes e parâmetros definidos
pela SEB/MEC.
AGENTE EXECUTOR    :
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU                       O
ORGAO PUBLICO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
CONVÊNIO SIAFI 533552
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 58.099,00

2.6.1   CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA  DE  NOTIFICAÇÃO  DE  RECEBIMENTO DE RECURSOS DO CONVÊNIO N.º
807450 (PROFAPOIO) PELO MUNICÍPIO

FATO:
Constatou-se   que   a   Prefeitura  Municipal  de  Aracaju  não  está
notificando  o recebimento de recursos federais, relativos ao Convênio
n.º 807450/2005 (SIAFI 533552), aos partidos políticos, aos sindicatos
de  trabalhadores  e às entidades empresariais, com sede no Munícipio,
contrariando exigência prescrita na Lei n.º 9.452/97.

EVIDÊNCIA:
Inexistência de comprovação documental

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"Realmente  não  divulgamos  o recebimento dos recursos em pauta, pois
achávamos  que  como  os  referidos recursos são amplamente divulgados
através  do  site  do FNDE com acesso irrestrito de qualquer pessoa ou
entidade  de classe não haveria tal necessidade de informarmos àquelas
entidades  mencionadas.Já  foram  tomadas medidas corretivas visando a
divulgação  do  recebimento  de  todos os recursos federais recebidos,
quer   sejam  de  Convênios,  quer  sejam   de  Programas  de  caráter
Continuado.
Outrossim,  vale  informar que a Secretaria Municipal de Governo tem a
incumbência  de  informar,  e está informando, aos partidos políticos,
sindicatos  e  demais  entidades,  quando  os recursos provenientes da
União  são  transferidos ao Município, fato que essa Controladoria não
observou,  tendo  em  vista que não realizaram auditoria na mencionada
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unidade administrativa."

ANÁLISE DA EQUIPE:
A  lei  é  clara  quanto  a  obrigação  da  Prefeitura em notificar às
referidas   entidades   o  recebimento  de  recursos  federais.   Vale
ressaltar  que  a  fiscalização  procedida  por  esta Controladoria na
Administração  Municipal  de  Aracaju  vincula-se apenas aos Programas
e/ou  às  Ações  comunicados.  Se a execução destes Programas/Ações ou
atitudes  inerentemente  relacionadas  são  praticadas por mais de uma
Secretaria,  cabe  a própria Administração Municipal disponibilizar as
informações   associadas   e   a  documentação  correspondente.   Cabe
ressaltar   também   que  em  nenhum  momento,  seja  no  decorrer  da
fiscalização,  seja  quando  do encaminhamento da justificativa, houve
apresentação  das  notificações  em  comento.   Em  virtude  de todo o
exposto, mantemos a constatação efetuada.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 103.453.615-04  NOME: TEREZA CRISTINA CERQUEIRA DA G
CARGO: SECRETÁRIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

2.7 - PROGRAMA
1075
ESCOLA MODERNA
AÇÃO              :
6310
DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO ESPECIAL - N
ACIONAL
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Assegurar  as  condições básicas de acesso dos alunos com necessidades
educacionais  especiais ao ensino ministrado no ambiente escolar regu-
lar ou especial.
ORDEM DE SERVIÇO   : 182624
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
Aquisição e distribuição de equipamentos específicos para as escolas e
sistemas  de  ensino para promoção do aluno com necessidades educacio-
nais especiais.
AGENTE EXECUTOR    :
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU                       O
ORGAO PUBLICO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
CONVÊNIO SIAFI 500929
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: Não se aplica

2.7.1   CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA  DE  NOTIFICAÇÃO  DE  RECEBIMENTO  DE  RECURSOS  DO  CONVÊNIO
816037/2004 (EDUCAÇÃO ESPECIAL) PELO MUNICÍPIO.

FATO:
Constatou-se  que  a  Prefeitura  Municipal de Aracaju não notificou o
recebimento   de   recursos   federais,   relativos  ao  Convênio  n.º
816037/2004, aos partidos políticos, aos sindicatos de trabalhadores e



Controladoria-Geral da União                                                                Secretaria Federal de Controle Interno 113
Missão da SFC: “Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos.”

22º Sorteio de Unidades Municipais –  Aracaju - SE

às   entidades  empresariais,  com  sede  no  Município,  contrariando
exigência contida na Lei n.º 9.452/97.

EVIDÊNCIA:
Inexistênica de comprovação documental.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"Realmente  não  divulgamos  o recebimento dos recursos em pauta, pois
achávamos  que  como  os  referidos recursos são amplamente divulgados
através  do  site  do FNDE com acesso irrestrito de qualquer pessoa ou
entidade  de classe não haveria tal necessidade de informarmos àquelas
entidades  mencionadas.Já  foram  tomadas medidas corretivas visando a
divulgação  do  recebimento  de  todos os recursos federais recebidos,
quer   sejam  de  Convênios,  quer  sejam   de  Programas  de  caráter
Continuado.
Outrossim,  vale  informar que a Secretaria Municipal de Governo tem a
incumbência  de  informar,  e está informando, aos partidos políticos,
sindicatos  e  demais  entidades,  quando  os recursos provenientes da
União  são  transferidos ao Município, fato que essa Controladoria não
observou,  tendo  em  vista que não realizaram auditoria na mencionada
unidade administrativa."

ANÁLISE DA EQUIPE:
A  lei  é  clara  quanto  a  obrigação  da  Prefeitura em notificar às
referidas   entidades   o  recebimento  de  recursos  federais.   Vale
ressaltar  que  a  fiscalização  procedida  por  esta Controladoria na
Administração  Municipal  de  Aracaju  vincula-se apenas aos Programas
e/ou às Ações comunicados.  Se a execução destes Programas/Ações ou as
atitudes  inerentemente  relacionadas  são  praticadas por mais de uma
Secretaria,   trata-se  de  fato  irrelevante,  pois  cabe  a  própria
Administração Municipal disponibilizar todas as informações associadas
e  a documentação correspondente.  Cabe ressaltar também que em nenhum
momento,   seja   no   decorrer   da   fiscalização,  seja  quando  do
encaminhamento  da  justificativa, houve apresentação das notificações
em  comento.   Em  virtude  de  todo o exposto, mantemos a constatação
efetuada.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 103.453.615-04  NOME: TEREZA CRISTINA CERQUEIRA DA G
CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL EDUCAÇÃO

2.8 - PROGRAMA
1376
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
AÇÃO              :
0515
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - N
A REGIAO NORDESTE
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Garantir  recursos  para  possibilitar  às  escolas  condições mínimas
de funcionamento para manter o aluno do Ensino Fundamental, buscando a
participação da sociedade e autonomia gerencial dos recursos, culminan
do na melhoria das condições físicas e pedagógicas das unidades educa-
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cionais.
ORDEM DE SERVIÇO   : 182570
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
- Aquisição de materiais de consumo e permanente pela Unidade Executo-
ra Própria - UEx, necessários ao funcionamento da escola e de serviços
para manutenção, conservação e pequenos reparos na unidade escolar.
AGENTE EXECUTOR    :
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU                       O
ORGAO PUBLICO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 263.994,50

2.8.1   CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÕES DE RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PDDE.

FATO:
Constatou-se   que   a   Prefeitura  Municipal  de  Aracaju  não  está
notificando o recebimento de recursos federais, relativos ao PDDE, aos
partidos  políticos,  aos  sindicatos  de trabalhadores e às entidades
empresariais,  com sede no município, contrariando exigência prescrita
na lei nº 9.452/97.

EVIDÊNCIA:
Não disponibilização de notificações.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"Realmente  não  divulgamos  o recebimento dos recursos em pauta, pois
achávamos  que  como  os  referidos recursos são amplamente divulgados
através  do  site  do FNDE com acesso irrestrito de qualquer pessoa ou
entidade  de classe não haveria tal necessidade de informarmos àquelas
entidades  mencionadas.  Já foram tomadas medidas corretivas visando a
divulgação  do  recebimento  de  todos os recursos federais recebidos,
quer   sejam  de  Convênios,  quer  sejam   de  Programas  de  caráter
Continuado.
Outrossim,  vale  informar que a Secretaria Municipal de Governo tem a
incumbência  de  informar,  e está informando, aos partidos políticos,
sindicatos  e  demais  entidades,  quando  os recursos provenientes da
União  são  transferidos ao Município, fato que essa Controladoria não
observou,  tendo  em  vista que não realizaram auditoria na mencionada
unidade administrativa."

ANÁLISE DA EQUIPE:
A  lei  é  clara  quanto  a  obrigação  da  Prefeitura em notificar às
referidas   entidades   o  recebimento  de  recursos  federais.   Vale
ressaltar  que  a  fiscalização  procedida  por  esta Controladoria na
Administração  Municipal  de  Aracaju  vincula-se apenas aos Programas
e/ou às Ações comunicados.  Se a execução destes Programas/Ações ou as
atitudes  inerentemente  relacionadas  são  praticadas por mais de uma
Secretaria,   trata-se  de  fato  irrelevante,  pois  cabe  a  própria
Administração   Municipal   disponibilizar    todas   as   informações
associadas e a documentação correspondente.  Cabe
ressaltar   também   que  em  nenhum  momento,  seja  no  decorrer  da
fiscalização,  seja  quando  do encaminhamento da justificativa, houve
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apresentação  das  notificações  em  comento.   Em  virtude  de todo o
exposto, mantemos a constatação efetuada.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 103.453.615-04  NOME: TEREZA CRISTINA CERQUEIRA DA G
CARGO: SECRETÁRIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

2.8.2   CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA  DE  CONTROLE DE ESTOQUE NAS UNIDADES ESCOLARES DOS MATERIAIS
RECEBIDOS.

FATO:
Constatou-se  em inspeções "in loco", nas unidades escolares elencadas
na  tabela  abaixo,  a  ausência  de controle de estoque (registros de
entrada  e  saída)   dos materiais de consumo (expediente e didático),
tornando  impossível  apurar  o  quantitativo recebido e utilizado com
recursos do Programa.
TABELA

UNIDADES ESCOLARES CODIGO
CENTRO SOCIAL NOSSA SRA APARECIDA 28017650
ESC MUL DE ENSINO FUND. ALENCAR CARDOSO 28018605
ESC MUL DE ENS. FUND JOR. ORLANDO DANTAS 28018699
ESC. MUL DE ENS. FUND. SANTA RITA DE CÁSSIA 28018990
ESC MUL DE ENS. FUND. PROF JOSE A. DA C MELO 28019075
ESC MUL DE ENS. FUND.OTÍLIA DE A. MACEDO 28019253
ESC MUL DE ENS. FUNDAMENTAL OLAVO BILAC 28019415
ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. PROFº LAONTE G. DA SILVA 28026446
ESC MUL DE ENS. FUND. PROF Mª CARLOTA DE MELO 28026527
ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. OVIEDO TEIXEIRA 28031954

EVIDÊNCIA:
Inspeções "in loco".

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"Incluiremos  nas  orientações  para  o  gerenciamento  do  recurso do
PDDE/2006,  a  instituição  de  mecanismos  de controle do estoque dos
materiais adquiridos através deste Programa."

ANÁLISE DA EQUIPE:
A justificativa apresentada corrobora a constatação efetuada.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 103.453.615-04  NOME: TEREZA CRISTINA CERQUEIRA DA G
CARGO: SECRETÁRIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

2.8.3   CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.
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FATO:
Constatou-se  a  ausência  de formalização de processos de dispensa de
licitação,  relativos  a  execução  de despesas das unidades escolares
abaixo  elencadas, contrariamente a deliberações do Tribunal de Contas
União (TCU), tais como a Decisão 955/2002 - Plenário.

ESCOLAS
ESC. MUL DE ENS. FUND. SANTA RITA DE CÁSSIA
ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. PROFº LAONTE G. DA SILVA
ESC MUL DE ENS. FUND JOR. ORLANDO DANTAS
ESC MUL DE ENS. FUND. PROF JOSE A. DA C MELO
ESC MUL DE ENSINO FUND. ALENCAR CARDOSO
ESC MUL DE ENS. FUND.OTÍLIA DE A. MACEDO
ESC MUL DE ENS. FUNDAMENTAL OLAVO BILAC
ESC MUL DE ENS. FUND. PROF Mª CARLOTA DE MELO
CENTRO SOCIAL NOSSA SRA APARECIDA
ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. OVIEDO TEIXEIRA

EVIDÊNCIA:
Verificação da documentação disponibilizada.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"Baseados  no  Art.  24  item  II  da  Lei  8.666/93  e  no  Manual de
Orientações para as escolas/2006 do PDDE (Fls 47 a 49), entendemos que
o  processo  está  formalizado conforme Planilhas de Pesquisa de Preço
(mínimo  de  03  cotações),  Planilha  de Verificação do Menor Preço e
Planilha   de  ordem  de  compra,  em  anexo  (ver  fls.  50  a  54)."

ANÁLISE DA EQUIPE:
O  informado na justificativa atende em parte a Orientação do Tribunal
de Contas da União (TCU), conforme transcrita a seguir:
"O  processo administrativo de dispensa de licitação em razão do valor
(art.  24,  incisos  I  e  II,  da  Lei  de Licitações) após iniciado,
observará os seguintes passos:
1.solicitação do material ou serviço, com descrição clara do objeto;
2.justificativa da necessidade do objeto;
3.elaboração  da especificação do objeto e, nas hipóteses de aquisição
de material, da quantidade a ser adquirida;
4.elaboração  de projetos básico e executivo para obras e serviços, no
que couber;
5.indicação dos recursos para cobertura da despesa;
6.pesquisa de mercado junto a três fornecedores, sempre que possível;
7.anexação do original das propostas;
8.juntada  do  original  ou  cópia  autenticada  (ou  conferida  com o
original) dos documentos de regularidade exigidos;
9.justificativa do preço;
10.elaboração do mapa comparativo de preço;
11.solicitação de amostra do produto de menor preço, se necessário;
12.autorização do ordenador de despesa;
13.emissão da nota de empenho ou documento equivalente;
14.inclusão de quaisquer outros documentos relativos à dispensa".
Diante  do  exposto,  esta equipe de fiscalização mantém a constatação
efetuada.
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IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 103.453.615-04  NOME: TEREZA CRISTINA CERQUEIRA DA G
CARGO: SECRETÁRIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

AÇÃO              :
0969
APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL - NAC
IONAL
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Garantir  a  oferta  de transporte escolar aos alunos do ensino públi-
co,  residentes  em área rural, por meio de assistência financeira, em
caráter  suplementar,  aos  Estados, ao Distrito Federal e aos Municí-
pios, de modo a garantir-lhes o acesso e a permanência na escola.
ORDEM DE SERVIÇO   : 182815
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
- Aquisição, Prefeitura Municipal/SEDUC, de combustível para os veícu-
los escolares e de serviços contratados junto a terceiros para o trans
porte dos alunos; Pagamento de despesas com impostos e taxas, peças  e
serviços mecânicos.
- Atuação do Conselho de Acompanhamento e Controle Social.
- Existência e atuação da Equipe Coordenadora do PNATE.
AGENTE EXECUTOR    :
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU                       O
ORGAO PUBLICO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 27.705,44

2.8.4   CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA  DE  NOTIFICAÇÕES  DE  RECEBIMENTO  DE RECURSOS DO PNATE PELO
MUNÍCIPIO.

FATO:
Constatou-se   que   a   Prefeitura  Municipal  de  Aracaju  não  está
notificando  o  recebimento  de recursos federais, relativos ao PNATE,
aos partidos políticos, aos sindicatos de trabalhadores e às entidades
empresariais,  com sede no Município, contrariando exigência prescrita
na Lei n.º 9.452/97.

EVIDÊNCIA:
Ausência de comprovação documental.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"Realmente  não  divulgamos  o recebimento dos recursos em pauta, pois
achávamos  que  como  os  referidos recursos são amplamente divulgados
através  do  site  do FNDE com acesso irrestrito de qualquer pessoa ou
entidade  de classe não haveria tal necessidade de informarmos àquelas
entidades  mencionadas.  Já foram tomadas medidas corretivas visando a
divulgação  do  recebimento  de  todos os recursos federais recebidos,
quer   sejam  de  Convênios,  quer  sejam   de  Programas  de  caráter
Continuado.
Outrossim,  vale  informar que a Secretaria Municipal de Governo tem a
incumbência  de  informar,  e está informando, aos partidos políticos,
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sindicatos  e  demais  entidades,  quando  os recursos provenientes da
União  são  transferidos ao Município, fato que essa Controladoria não
observou,  tendo  em  vista que não realizaram auditoria na mencionada
unidade administrativa. "

ANÁLISE DA EQUIPE:
A  lei  é  clara  quanto  a  obrigação  da  Prefeitura em notificar às
referidas   entidades   o  recebimento  de  recursos  federais.   Vale
ressaltar  que  a  fiscalização  procedida  por  esta Controladoria na
Administração  Municipal  de  Aracaju  vincula-se apenas aos Programas
e/ou às Ações comunicados.  Se a execução destes Programas/Ações ou as
atitudes  inerentemente  relacionadas  são  praticadas por mais de uma
Secretaria,   trata-se  de  fato  irrelevante,  pois  cabe  a  própria
Administração Municipal disponibilizar todas as informações associadas
e  a documentação correspondente.  Cabe ressaltar também que em nenhum
momento,   seja   no   decorrer   da   fiscalização,  seja  quando  do
encaminhamento  da  justificativa, houve apresentação das notificações
em  comento.   Em  virtude  de  todo o exposto, mantemos a constatação
efetuada.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 103.453.615-04  NOME: TEREZA CRISTINA CERQUEIRA DA G
CARGO: SECRETÁRIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

2.9 - PROGRAMA
1378
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO
AÇÃO              :
3682
EXPANSAO E MELHORIA DA REDE ESCOLAR - PROMED - NACIONAL
OBJETIVO DA AÇÃO   :
  Promover a melhoria da  qualidade do Ensino Médio e  aumentar a  sua
  oferta junto às Unidades da Federação, por intermédio da expansão da
  rede de escolas existentes no País e da capacitação de profissionais
 da educação.
ORDEM DE SERVIÇO   : 182586
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
A ação será viabilizada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu-
cação,  junto às  Unidades da Federação, com  atividades que  visem ao
fortalecimento  institucional das Secretarias Estaduais de Educação; à
racionalização e expansão da rede escolar e melhoria do atendimento;
à  criação  de redes alternativas de atendimento; à descentralização e
autonomia da escola; e aos projetos juvenis.
AGENTE EXECUTOR    :
SERGIPE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DO DESPORTO
ORGAO PUBLICO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL OU DO DF
QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
CONVÊNIO SIAFI 502427
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 2.462.981,00

2.9.1   CONSTATAÇÃO:
FURTO/DESAPARECIMENTO   DE  BENS  ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROMED NO
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VALOR DE R$ 38.888,64.

FATO:
Foram  realizadas  visitas nas escolas constantes do plano de trabalho
do convênio 23/2004 como beneficiárias de equipamentos, constatou-se a
ocorrência  de  diversos  furtos/desaparecimentos no valor total de R$
38.888,64  (trinta  e  oito  mil,  oitocentos e oitenta e oito reais e
sessenta e quatro centavos), conforme descrição abaixo:
Colégio Estadual Gonçalo Rolemberg
=========================================================
QUANT.   ITEM                             VALOR TOTAL
=========================================================
 18      diskmans                           4758,84
 01      vídeo cassete                       520,00
=========================================================
Escola Marco Maciel
=========================================================
QUANT.   ITEM                             VALOR TOTAL
=========================================================
 20      diskmans                           5287,60
=========================================================
Colégio Estadual Gov. João Alves Filho
 =========================================================
QUANT.   ITEM                             VALOR TOTAL
=========================================================
 01      diskman                             264,38
=========================================================
Colégio Estadual Presidente Costa e Silva
=========================================================
QUANT.   ITEM                             VALOR TOTAL
=========================================================
 16      diskmans                           4230,08
=========================================================
Colégio Estadual Castelo Branco
=========================================================
QUANT.   ITEM                             VALOR TOTAL
=========================================================
 19      diskmans                           5023,22
=========================================================
Colégio Estadual Dom Luciano José Cabral Duarte
=========================================================
QUANT.   ITEM                             VALOR TOTAL
=========================================================
 21      diskmans                           5551,98
=========================================================
Colégio Estadual Djenal Tavares de Queiroz
=========================================================
QUANT.   ITEM                             VALOR TOTAL
=========================================================
  3      diskmans                            793,14
=========================================================
Instituto de Educação Ruy Barbosa
=========================================================
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QUANT.   ITEM                             VALOR TOTAL
=========================================================
  3      diskmans                            793,14
  1      Monitor 17" Philips 500,00
  1      Computador Pentium 512 Mb Philips
         servidor)                          4141,80
  2      Computador Pentium 256 Mb IBM      5998,00
  2      Monitores 15" Philips               820,00
  3      estabilizador 2KVA                  206,46
=========================================================
Cumpre  informar  que os Colégios Estaduais Presidente Costa e Silva e
Marco  Maciel,  e o Instituto de Educação Ruy Barbosa prestaram queixa
perante  à  autoridade competente, tendo sido lavrado o correspondente
Boletim  de  Ocorrência.  Ocorre  que  compete ao convenente a correta
utilização  e  guarda  dos equipamentos, agravado no caso dos diskmans
que,  até a presente data, embora adquiridos há cerca de um ano, ainda
não  foram  utilizados  pelas  escolas na finalidade para a qual foram
adquiridos.

EVIDÊNCIA:
Visita as escolas beneficiadas.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 000.720.918-51  NOME: LINDBERGH GONDIM DE LUCENA
CARGO: SEC, ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

2.9.2   CONSTATAÇÃO:
SUBUTILIZAÇÃO  DE  EQUIPAMENTOS  ADQUIRIDOS  COM RECURSOS DO PROMED NO
VALOR DE R$ 137.579,85.

FATO:
A  Secretaria  de Educação do Estado de Sergipe celebrou o convênio nº
23/2004  com  o  Ministério  da Educação com recursos oriundos do BIRD
referentes ao PROMED - Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio.
O  Plano  de  Trabalho  prevê em sua ação 1.7 beneficiar 35 escolas da
rede   pública   estadual   com   equipamentos   para  implantação  de
laboratórios de línguas com a seguinte composição unitária:
1 - Televisão 29"  - 1 unidade        803,95
2 - Vídeo Cassete   - 1 unidade       520,00
3 - Micro System   - 1 unidade        870,00
4 - Discmans       - 30 unidades     7931,40
5 - Computador     - 1 unidade       2999,00
6 - Monitor        - 1 unidade        410,00
6 - Impressora     - 1 unidade        691,55
       TOTAL POR ESCOLA   R$ 14225,90
Foi  realizada  inspeção  em  10  (dez)  escolas  das 21 (vinte e uma)
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escolas beneficiadas na área do município de Aracaju/SE, sendo que uma
delas  ainda não havia recebido os equipamentos, constatando-se que os
equipamentos  encontram-se  ociosos,  quer  seja  pela falta de infra-
estrutura  adequada (instalação elétrica, lay-out das salas, etc) para
funcionamento  dos  laboratórios, ou pela falta de capacitação para os
professores  utilizarem  os  equipamentos. Foi verificado que apenas o
Colégio  Atheneu  Sergipense  possui sala para laboratório de línguas,
mas  os  discmans  ainda  não  foram  utilizados  conforme  informação
fornecida por sua Diretora, pois não há na sala pontos de eletricidade
suficientes  para a utilização dos mesmos, sendo inviável a utilização
de  pilhas  devido  ao  custo  de  reposição. Cumpre informar que tais
equipamentos  foram  adquiridos há mais de um ano. Algumas escolas têm
utilizado  os demais equipamentos em outras atividades, caracterizando
desvio   de  finalidade,  fato  abordado  em  ponto  específico  deste
relatório.
Verificou-se  também  que  os equipamentos para implantação do projeto
rádio  na  escola, ação 1.6, não vêm sendo utilizados em face da falta
de pessoal habilitado nas escolas para operação dos equipamentos que a
compõem.  Foi  informado  à equipe de fiscalização que será ministrada
capacitação  para  habilitar  responsáveis para operação das mesmas em
cada  escola,  no entanto, a capacitação quase um ano após a aquisição
demonstra  a  falta  de  planejamento.  Consta  do plano de trabalho 5
(cinco)  escolas  beneficiadas  no município de Aracaju/SE, tendo sido
adquiridos  os  seguintes equipamentos conforme termos de movimentação
interna e inspeção "in loco":
01 Fone de Ouvido Estéreo       01        450,25
02 Microfones Profissionais     03        373,00
03 Pedestais para mesa          02        110,00
04 Suportes para microfone      03        975,00
05 Mesa de som                  01        760,00
06 Rack para TV 29"             01        500,00
TOTAL P/ ESCOLA       3168,25

EVIDÊNCIA:
Visita  "in loco" nas escolas beneficiadas localizadas no município de
Aracaju/SE.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 000.720.918-51  NOME: LINDBERGH GONDIM DE LUCENA
CARGO: SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

2.9.3   CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA  DE IDENTIFICAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO
CONVÊNIO 23/2004 - PROMED.
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FATO:
Foi  constatado  que, nas escolas Colégio Estadual Min. Marco  Maciel,
Colégio  Estadual  Pres.  Costa  e  Silva, Colégio Estadual João Alves
Filho,  Colégio Estadual Castelo Branco, Colégio Estadual Dom Luciano,
Colégio  Estadual  Rui  Barbosa,  nenhum bem apresentava  plaqueta  de
identificação com os dizeres "PROJETO ESCOLA
JOVEM - Financiamento BID/PROMED", contrariando as exigências contidas
na  Norma  de  Execução  UCP/SEMTEC/MEC Nº 04/2001, de 28 de março  de
2001  e  cláusula  segunda  - Das Obrigações do Convenente, item t, do
Convênio nº 23/04.
Informamos  que no Colégio Estadual Atheneu Sergipense os equipamentos
estão identificados.

EVIDÊNCIA:
Verificação "in loco";
Registro fotográfico;
Termos de movimentação interna.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 000.720.918-51  NOME: LINDBERGH GONDIM DE LUCENA
CARGO: SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

2.9.4   CONSTATAÇÃO:
DESVIO  DE  FINALIDADE  NA  UTILIZAÇÃO  DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS COM
RECURSOS DO PROMED.

FATO:
Foi  constatado  nas  visitas realizadas nas escolas beneficiadas pelo
convênio   23/2004   desvio   de   finalidade   em  relação  às  metas
estabelecidas   no   plano   de   trabalho  na  utilização  de  alguns
equipamentos  adquiridos  com  recursos  do PROMED, conforme descrição
abaixo:
a) Instituto de Educação Rui Barbosa
Ação 1.2 - Biblioteca Escolar.
Os  equipamentos adquiridos para implantação da biblioteca escolar vêm
sendo  utilizados  na  sala  da  diretora e na secretaria da escola (2
computadores,  2  monitores,  2  estabilizadores,  1 impressora, 1 ar-
condicionado),  não  tendo  sido  implantada a biblioteca quase um ano
após a aquisição dos equipamentos.
b) Escola Estadual Castelo Branco
Ação 1.1. Laboratório de Informática.
Da  verificação  "in  loco"  constatou-se que 2 (dois) dos 22 (vinte e
dois)  computadores  destinados  ao  laboratório  de informática estão
sendo utilizados na sala dos professores e na secretária da escola.
c) Escola Estadual Costa e Silva
Os  equipamentos adquiridos para implantação da biblioteca escolar vêm



Controladoria-Geral da União                                                                Secretaria Federal de Controle Interno 123
Missão da SFC: “Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos.”

22º Sorteio de Unidades Municipais –  Aracaju - SE

sendo  utilizados  na  sala  da  coordenação e secretaria da escola (2
computadores,  2  monitores,  2  estabilizadores,  1 impressora, 1 ar-
condicionado),  não  tendo  sido  implantada a biblioteca quase um ano
após a aquisição dos equipamentos.

EVIDÊNCIA:
Verificação "in loco";
Registro fotográfico;
Termos de movimentação interna.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 000.720.918-51  NOME: LINDBERGH GONDIM DE LUCENA
CARGO: SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

3 -  36000 MINISTERIO DA SAUDE

3.1 - PROGRAMA
1203
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE
AÇÃO              :
0829
INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MU
NICIPIOS CERTIFICADOS PARA A EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D
E DOENCAS
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Promover  ações de notificação, investigação, vigilância    ambiental,
controle de doenças, imunizações, sistemas de informação,  supervisão,
educação em saúde, comunicação e mobilização social na área de  epide-
miologia e controle de doenças.
ORDEM DE SERVIÇO   : 181736
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
Execução das diversas ações do programa, pactuadas na Programação Pac-
tuada Integrada de Vigilância em Saúde - PPI/VS.
AGENTE EXECUTOR    :
ARACAJU
ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL
QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
FUNDO A FUNDO OU CONCESSãO
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 2.635.553,10

3.1.1   CONSTATAÇÃO:
TRANSFERÊNCIA   INDEVIDA   DE   RECURSOS   DA   CONTA   DE  VIGILÂNCIA
EPIDEMIOLÓGICA.
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FATO:
A  Portaria  n.º  1.172 GM MS de 15/06/2004, estabelece no seu Art. 19
que  os  recursos  federais do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde,
incluindo  o Incentivo às Ações Básicas de Vigilância Sanitária, serão
repassados  em  conta  específica, vedada a sua utilização para outros
fins nela não previstos.
Ocorre  que,  em  análise aos extratos da conta corrente n.º 11.864-8,
agência   3611-1,   Banco   do   Brasil,  referente  aos  recursos  da
epidemiologia,  no  período  de  janeiro  de 2005 a junho de 2006, foi
constatado  que  a  Secretaria  Municipal  de  Saúde realizou diversas
transferências  de  recursos,  a  partir  da  cc 11.864-8, para outras
utilizações  (Ações Estratégicas, Centro de Referência do Trabalhador,
Alta Complexidade, entre outras), num total de R$ 895.006,79, conforme
demonstrado a seguir:

DATA CONTA DESTINO VALOR (R$)
10/01/05 12.620-9 - Ações Estratégicas 115.000,00
24/01/05 Não localizada 10.000,00
25/02/05 58101-1 - PAB/PSF 80.000,00
10/03/05 58102-X - Alta Complexidade 100.000,00
11/03/05 58101-1 - PAB/PSF 20.000,00
16/03/05 300.100-3 - 15% EC 29 3.300,00
19/04/05 300.100-3 - 15% EC 29 3.750,00
05/05/05 58101-1 - PAB/PSF 2.954,07
05/05/05 58102-X - Alta Complexidade 17.522,72
19/05/05 300.100-3 - 15% EC 29 3.900,00
20/05/05 58102-X - Alta Complexidade 100.000,00
16/06/05 300.100-3 - 15% EC 29 4.050,00
19/07/05 300.100-3 - 15% EC 29 3.300,00
20/07/05 300.100-3 - 15% EC 29 17.100,00
18/08/05 300.100-3 - 15% EC 29 3.450,00
24/08/05 58101-1 - PAB/PSF 100.000,00
02/09/05 58101-1 - PAB/PSF 70.000,00
19/09/05 300.100-3 - 15% EC 29 720,00
19/09/05 300.100-3 - 15% EC 29 3.750,00
19/10/05 300.100-3 - 15% EC 29 1.230,00
19/10/05 300.100-3 - 15% EC 29 3.750,00
18/11/05 300.100-3 - 15% EC 29 3.900,00
18/11/05 300.100-3 - 15% EC 29 990,00
14/12/05 5.173-X – Centro Ref. Trabalh. 10.000,00
14/12/05 58101-1 - PAB/PSF 1.000,00
13/01/06 300.100-3 - 15% EC 29 4.050,00
19/01/06 300.100-3 - 15% EC 29 3.570,00
17/02/06 300.100-3 - 15% EC 29 3.420,00
20/03/06 300.100-3 - 15% EC 29 2.250,00
29/03/06 300.100-3 - 15% EC 29 1.460,00
19/04/06 300.100-3 - 15% EC 29 3.420,00
19/05/06 300.100-3 - 15% EC 29 4.170,00
28/06/06 58102-X - Alta Complexidade 193.000,00

Total 895.006,79

EVIDÊNCIA:
Extratos  e  documentos  bancários da cc 11864-8, ag. 3611-1, Banco do
Brasil,  referentes  ao  período  compreendido entre janeiro de 2005 e
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junho de 2006.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"As constatações relacionadas referem-se a transferências entre contas
do  fundo  municipal  de  saúde  para  pagamento,  principalmente,  de
campanhas  de  vacinação,  combate a dengue e outras endemias, além de
folha   de   pessoal  terceirizado  envolvido  nas  campanhas  (agente
comunitário de endemias).
Os  servidores da Secretaria Municipal de Saúde possuem conta bancária
funcional  no  Banco  do  Estado  de  Sergipe  e o sistema da folha de
pagamento  é  gerado  para  o  referido  banco;  tornando necessária a
transferência da conta da vigilância para a conta do BANESE.
As demais transferências para a conta de ações estratégicas e saúde do
trabalhador  foram  realizadas por necessidade de pagamento imediato."

ANÁLISE DA EQUIPE:
Mantém-se a constatação expressa neste item, pois:
Com  relação  às  transferências de recursos da conta da Epidemiologia
para  a  conta corrente n.º 300.100-3 - BANESE, a Secretaria Municipal
de  Saúde  de  Aracaju  limitou-se  a  explicar genericamente que tais
operações  destinaram-se  a  pagamentos  de folha de pessoal, os quais
seriam,   supostamente,   ligados   ao  Programa.  Ressalta-se  que  a
municipalidade não acostou nenhum documento para suportar as alegações
consignadas em sua resposta;
No  que diz respeito às transferências dos recursos em questão para as
contas  de  ações  estratégicas  e saúde do trabalhador, a SMS/Aracaju
corrobora  a  constatação descrita, e a justifica como "necessidade de
pagamento imediato";
Para   as  transferências  cujas  contas  destino  foram  as  da  Alta
Complexidade e do PAB/PSF, não foram oferecidas justificativas.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 411.687.205-91  NOME: ROGERIO CARVALHO SANTOS
CARGO: SERCRETáRIO MUNICIPAL DE SAúDE
CPF  : 150.249.545-72  NOME: LEDA LUCIA COUTO DE VASCONCELO
CARGO: SERCRETáRIA MUNICIPAL DE SAúDE

3.1.2   CONSTATAÇÃO:
REALIZAÇÃO  DE  DESPESAS  NÃO  EXCLUSIVAS  OU  INDEVIDAS  COM RECURSOS
DA EPIDEMIOLOGIA.

FATO:
De acordo com os termos da Portaria n.º 1.172 GM/MS de 15/06/2004, nas
seções  II, III e IV do seu capítulo I, os recursos destinados ao Teto
Financeiro  de  Vigilância  em  Saúde  destinam-se, exclusivamente, ao
financiamento das ações ali estabelecidas.
Em  exame às despesas realizadas a partir da cc 11.864-8 agência 3611-
1, Banco do Brasil nos períodos compreendidos entre janeiro e junho de
2005  e  entre  março  e junho de 2006, foi constatada a existência de
gastos  cujos  objetos  não  são  exclusivos da área de epidemiologia,
conforme listado a seguir:
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ITEM DATA HISTÓRICO VALOR (R$)
01 07/03/2006 Pagamento de locação de táxi cuja utilização não é exclusiva da epidemiologia 6.406,07
02 12/05/2006 Pagamento de locação de táxi cuja utilização não é exclusiva da epidemiologia 6.406,07
03 02/06/2005 Pagamento de locação de táxi cuja utilização não é exclusiva da epidemiologia 5.580,00
04 09/06/2006 Pagamento de locação de táxi cuja utilização não é exclusiva da epidemiologia 5.602,82

TOTAL 23.994,96

Além  disso  foi  verificada  a  existência  de  despesas  a partir da
referida  conta  que  não  encontram  respaldo  no PPI-VS (Programação
Pactuada  e  Integrada  das  Ações de Vigilância em Saúde) apresentado
pela  Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju. Tais gastos encontram-
se listados na tabela a seguir:

ITEM DATA HISTÓRICO VALOR (R$)
01 06/01/2005 Pagamento de tarifa bancária 5,00
02 06/01/2005 Pagamento de tarifa bancária 5,00
03 06/01/2005 Pagamento de tarifa bancária 5,00
04 18/01/2005 Pagamento de tarifa bancária 5,00
05 21/01/2005 Pagamento de tarifa bancária 5,00
06 21/01/2005 Pagamento de serviços de buffet para a inauguração do Centro de Zoonoses 7.850,00
07 02/02/2005 Pagamento de tarifa bancária 5,00
08 10/02/2005 Pagamento de tarifa bancária 5,00
09 14/02/2005 Pagamento de tarifa bancária 5,00
10 14/02/2005 Pagamento de rescisões não previstas no Convênio n.º 01/04 138.899,34
11 16/02/2005 Pagamento de rescisões não previstas no Convênio n.º 01/04 49.990,66
12 16/02/2005 Pagamento de exames demissionais não previstos no Convênio n.º 01/04 1.846,99
13 16/02/2005 Pagamento de tarifa bancária 5,00
14 16/02/2005 Pagamento de tarifa bancária 5,00
15 17/02/2005 Pagamento de rescisões não previstas no Convênio n.º 01/04 4.035,28
16 17/02/2005 Pagamento de tarifa bancária 5,00
17 16/03/2005 Pagamento de tarifa bancária 5,00
18 19/04/2005 Pagamento de tarifa bancária 5,00
19 20/04/2005 Pagamento de tarifa bancária 5,00
20 16/06/2005 Pagamento de tarifa bancária 5,00
21 19/07/2005 Pagamento de tarifa bancária 5,00
22 20/07/2005 Pagamento de tarifa bancária 5,00
23 18/08/2005 Pagamento de tarifa bancária 5,00
24 20/09/2005 Pagamento de tarifa bancária 5,00
25 19/10/2005 Pagamento de tarifa bancária 10,00
26 18/11/2005 Pagamento de tarifa bancária 10,00
27 20/03/2006 Pagamento de tarifa bancária 7,00
28 29/03/2006 Pagamento de tarifa bancária 7,00
29 19/04/2006 Pagamento de tarifa bancária 7,00

30 15/05/2006 Pagamento de refeições para o Centro de Zoonoses referentes ao período de
01 a  31/03/2006 13.667,80

31 19/05/2006 Pagamento de tarifa bancária 7,00
TOTAL 216.433,07

Trata-se   de   despesas   realizadas  com  o  pagamento  de,  tarifas
bancárias,  rescisões  trabalhistas  não previstas, serviço de buffet,
dentre outras.
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EVIDÊNCIA:
Extrato  bancário da conta corrente 11.864-8, agência 3611-1, Banco do
Brasil;
Processos de despesa realizadas a partir da citada conta corrente;
PPI-VS 2005-2006.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"O  contrato  de  locação nº 62/2004, firmado com a empresa Chame Táxi
foi  objeto  da  Tomada  de Preços nº 03/2004, visando a locação de 10
(dez)  veículos com motorista, combustível e demais despesas; sendo 05
(cinco)  para  atender as atividades da vigilância epidemiológica e 05
(cinco) para atender as atividades
administrativas da SMS.
Desta   forma,  parte  do  pagamento  foi   efetuado  com  recurso  da
vigilância e parte com recurso próprio.
As  tarifas bancárias são cobradas pelo Banco do Brasil para cobrir os
custos com transferências entre contas.
Foi negociado com o referido banco a isenção das tarifas.
Realizou-se,  ainda,  pagamento  de  alimentação  para  as  equipes de
trabalho  da  ZOONOSES durante as atividades de plantão, nas campanhas
de vacinação anti-rábicas; bem como, nas reuniões realizadas.
Os  itens  10  11  e 12 encontram-se respondidos no item 2.1.4, alínea
"f"."

ANÁLISE DA EQUIPE:
As  justificativas  encaminhadas pela Secretaria Municipal de Saúde de
Aracaju  afetas  ao contrato de locação nº 62/2004 (serviços de táxi),
carecem  de  suporte  documental,  especialmente no que diz respeito à
comprovação da finalidade dos chamados de táxi.
Com  relação  ao  pagamento  de tarifas bancárias, a municipalidade as
imputou   às   transferências   realizadas,  muitas  das  quais  foram
consideradas  indevidas  no  item  anterior. Além disso, a SMS/Aracaju
indicou  que   negociou com o banco a isenção das tarifas, sem contudo
explicitara  o  resultado  de  tal negociação: Haverá isenção total ou
parcial  ? A partir de que data entrará em vigor ? Como serão tratados
os valores já pagos ? Haverá restituição destes ?
Com  relação  ao  pagamento  de  refeições  ao  pessoal  do  Centro de
Zoonoses,  cumpre  destacar  que  no  item  06  da  tabela  acima,  há
referência  ao  pagamento  de serviços de buffet para a inauguração do
Centro de Zoonoses e não de refeições.
Para  os itens 10, 11 e 12 da mencionada tabela, a SMS/Aracaju indicou
que estes encontravam-se respondidos no item 2.1.4, alínea "f".
Menciona-se então que tais justificativas não foram acatadas.
Diante do exposto, mantém-se a constatação em sua íntegra.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 411.687.205-91  NOME: ROGERIO CARVALHO SANTOS
CARGO: SECRETáRIO MUNICIPAL DE SAúDE
CPF  : 150.249.545-72  NOME: LEDA LUCIA COUTO DE VASCONCELO
CARGO: SECRETáRIA MUNICIPAL DE SAúDE

3.1.3   CONSTATAÇÃO:
NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA DISPONIBILIZAÇÃO DOS



Controladoria-Geral da União                                                                Secretaria Federal de Controle Interno 128
Missão da SFC: “Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos.”

22º Sorteio de Unidades Municipais –  Aracaju - SE

RECURSOS  DA  CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DO TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA
EM SAÚDE.

FATO:
A  Portaria  n.º 1.172 GM MS, de 15/06/2004, prevê no seu Art. 16 § 1º
que,  para  o  caso  específico  do  Estado  de  Sergipe,  deverão ser
aportados a título de contrapartida, pela esfera municipal de governo,
valores correspondentes a 30% do repasse federal do TFVS.
Por  meio  da Solicitação de Fiscalização n.º 181679-01 (item "w"), de
28/07/2006, foi requerido à Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju a
disponibilização   da   documentação  comprobatória  da  contrapartida
municipal para o TFVS para o período sob análise. Apesar de tal pedido
ter sido reiterado por meio da Solicitação de Fiscalização n.º 181679-
02, de 09/08/2006, a documentação solicitada não foi disponibilizada à
equipe de fiscalização.

EVIDÊNCIA:
Solicitações de Fiscalização n.º 181679-01 e 181679-02.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"Por  ocasião  da inspeção da CGU, não foi possível localizar todos os
processos de contrapartida do TFVS.
A Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju se compromete a proceder ao
levantamento  financeiro  e apresentar a documentação comprobatória da
contrapartida  municipal referente ao Teto Financeiro de Vigilância em
Saúde - TFVS do período solicitado."

ANÁLISE DA EQUIPE:
A justificativa apresentada apenas corrobora a constatação em tela, de
tal  forma que esta é mantida em sua íntegra, especialmente porque não
há  previsão  de  prazo  apara  a aludida apresentação de documentos e
porque,  até  a  data  da análise das justificativas, nenhum documento
novo foi apresentado pela municipalidade.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 411.687.205-91  NOME: ROGERIO CARVALHO SANTOS
CARGO: SECRETáRIO MUNICIPAL DE SAúDE
CPF  : 150.249.545-72  NOME: LEDA LUCIA COUTO DE VASCONCELO
CARGO: SECRETáRIA MUNICIPAL DE SAúDE,

3.1.4   CONSTATAÇÃO:
IRREGULARIDADES  NA  CONTRATAÇÃO E PAGAMENTOS A ENTIDADES DO 3.º SETOR
PARA AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA.

FATO:
Em  análise às despesas efetuadas a partir de recursos do TFVS, para o
pagamento  de  Agentes  de  Endemias  foram  detectadas  as  seguintes
irregularidades:
a)  Celebração  simultânea  de  convênios  com  o mesmo objeto: a SMS-
Aracaju   celebrou   com   entidade   sem   fins  lucrativos  (CNPJ  -
32.845.729/0001-55)  o  Convênio  04/05  cuja  vigência teve início em
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03/01/2005.  O objeto do citado Convênio era a "conjugação de esforços
para  a  realização  de  ações  básicas  no  controle e vigilância das
doenças  específicas, pelo prazo de vigência deste convênio, no âmbito
de  suas  atribuições,  e  de  acordo com sua metodologia de trabalho,
utilizando-se  para  tanto agentes de saúde". Ocorre que durante o mês
de  janeiro  de  2005 estava ainda vigente o Convênio 01/04, com outra
entidade sem fins lucrativos (CNPJ - 32.711.905/0001-66), o qual tinha
literalmente o mesmo objeto.
b)  Definição vaga dos objetos dos convênios - conforme se verifica no
item  anterior,  as  sentenças  que definem os objetos do convênio são
bastante   genéricas,   impossibilitando   a   verificação   dos  seus
cumprimentos;
c)Escopo  dos Planos de Trabalho restritivo - embora as definições dos
objetos  dos  convênios  em  questão  mencionem  o  "[...]  controle e
vigilância das doenças específicas [...]", apenas foram elencadas, nos
Planos  de Trabalho correspondentes, ações de levatamento de índice de
infestação  predial,  tratamento químico de criadouros e realização de
pesquisa larvária;
d)Celebração  de convênios com entidades não especializadas na área de
saúde  -  verificou-se que a entidade cujo CNPJ é 32.711.905/0001-66 é
uma   associação   comunitária  sequer  cadastrada  como  entidade  de
utilidade   pública;   no   que   diz  respeito  à  entidade  de  CNPJ
32.845.729/0001-55,  trata-se  de uma associação religiosa com atuação
na  área educacional. Agrava este ponto o fato pelo qual a SMS-Aracaju
é responsável, nos dois casos pela capacitação de pessoal de campo;
e)Definição  imprecisa  do  quantitativo  de agentes contratatados - o
número  previsto de agentes de saúde a serem contratados foi definido,
em ambos os convênios, por meio da utilização da expressão "até".
Dessa  forma,  para  o primeiro Convênio foi prevista a contratação de
até  500  agentes.  Já para a 2ª contratação a previsão foi de até 474
pessoas.  Ocorre  que,  contraditoriamente,  as  pagamentos mensais às
entidades foram previstos na forma de parcelas fixas, a saber:
1º   convênio  -  CNPJ  32.711.905/0001-66  -  parcelas  fixas  de  R$
333.333,33;
2º   convênio  -  CNPJ  32.845.729/0001-55  -  parcelas  fixas  de  R$
310.707,73  até  abril  de  2005 e R$ 344.646,13 de maio a dezembro de
2005;
f)  Pagamento  indevido  de  rescisões  -  O Convênio n.º01/04 firmado
entre a SMS-Aracaju e a associação comunitária de CNPJ
32.711.905/0001-66  estabelece,  no  item  "J" da sua Cláusula 3ª, que
cabe à
entidade  convenente  "responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas,
previdenciários  ou  fiscais  resultantes  da contratação dos recursos
humanos  para  a  execução  do  objeto  deste  convênio"  como  também
encontra-se  descrito  na  Cláusula  Décima  Segunda  - Do Não Vínculo
Empregatício  que  em  face  do  estabelecido  no convênio, não haverá
qualquer  vínculo  empregatício entre a PMA/SMS e o pessoal contratado
pela  convenente,  eximindo-se  a  PMA/SMS,  de  quaisquer  obrigações
trabalhistas   e   previdenciárias  .  Ocorre   que,  em  análise  dos
pagamentos efetuados a partir da conta do TFVS, foram
constatados  pagamentos  de  rescisões e exames demissionais, conforme
relatado na constatação anterior.
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EVIDÊNCIA:
Termos de Convênio n.º 01/04 e 04/05;
Processos  de despesa correspondentes a pagamentos realizados com base
no Convênio n.º 04/05 em janeiro e fevereiro/2005.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"Com  referência  a  ocorrência de celebração de convênios com o mesmo
objeto  (conjugação  de esforços para a realização de ações básicas no
controle  e  vigilância  das  doenças específicas), esclarece-se que o
convênio  nº  01/04  -  FABAJU  (com  final  de vigência previsto para
janeiro  de  2005),  e  o  convênio nº 04/05 - Associação Católica Bom
Pastor,  (inicio  de  vigência  previsto  para  janeiro  de 2005), não
apresentaram  simultaneidade  em  virtude  do  convênio nº 04/05 ter o
inicio  de  sua  execução  em  abril  de  2005, não havendo, portanto,
duplicidade  de  pagamento  para  a mesma finalidade conforme pode ser
evidenciado através das cópias dos sub-empenhos (Anexo I).
Entende-se    que   não  se  pode  falar  em  definição  imprecisa  do
quantitativo  de  agentes.Na  verdade houve uma previsão de quantidade
estimada de agentes, plenamente justificada pelo fato da possibilidade
de  variação  do  número  de equipes de saúde da família, visto que as
mesmas  podem  ser  ampliadas para efetuar uma maior cobertura de área
dentro  do  município,  e  se  o número de agentes fosse fixo, poderia
causar  danos  a administração pública que ficaria engessada sem poder
compor as equipes com os agentes comunitários. Importante frisar que o
aumento  do  número  de equipes fica a critério do Ministério da Saúde
que  autoriza  no  momento  que  lhe  é conveniente, não podendo, esta
municipalidade, prever com exatidão a data certa.
Por  outro  lado,  verifica-se  que  não há contradição na fixação das
parcelas fixas, pois as mesmas também são estimadas ao valor máximo de
agentes,  como  também  são  necessárias  para  compor  o valor máximo
estimado do convênio.
Ora,  fica claro que só haverá o pagamento do valor máximo da parcela,
se  houver  a contratação do número total de agentes, caso contrário o
pagamento  será  proporcional  ao número exato de agentes contratados,
conforme planilhas de composição de preços, anexa ao convênio.
Portanto  há  de  se  afastar  o entendimento de que houve a definição
imprecisa do quantitativo de agentes pelas razões acima expostas.
Analisando  o  convênio 01/04 e respectivos pagamentos, observa-se não
estar  previsto  o  pagamento  de  provisões  para cobrir despesas com
rescisões  trabalhistas. Não tendo havido, dessa forma, composição dos
custos  nos valores mensais, estes não foram efetivamente repassados a
entidade convenente, impossibilitando a quitação dos referidos débitos
por ausência de recursos.
Dispõe  o  Enunciado  nº  331 do Tribunal Superior do Trabalho, em seu
inciso IV:
   "O   inadimplemento   das  obrigações  trabalhistas,  por  parte do
empregador,  implica  a  responsabilidade  subsidiária  do tomador dos
serviços,  quanto  àquelas  obrigações, inclusive quanto aos órgãos da
administração  direta,  das  autarquias,  das  fundações públicas, das
empresas  públicas e das sociedades de economia mista, desde que hajam
participado da relação processual e constem também do título executivo
judicial".
Neste   sentido,   possui  a  Administração  Pública  responsabilidade
subsidiária    para   com   as   obrigações   trabalhistas,   surgindo
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conseqüentemente à obrigação em efetuar o pagamento destas verbas, sob
pena  de descumprimento legal, consoante o Enunciado acima transcrito,
tendo  em vista, o não pagamento das provisões das verbas rescisórias,
como já foi dito.
Objetivando  assim,  resguardar  a  municipalidade de maiores despesas
oriundas   de   uma   possível  interpelação  judicial  por  parte  da
convenente,  tais  como  custas processuais, honorários advocatícios e
correção  monetária, a Secretaria Municipal de Saúde optou por cumprir
estritamente   a   legalidade,   aplicando  integralmente  a  previsão
encontrada na legislação correspondente.
A  SMS  compromete-se  a proceder uma revisão do referido instrumento,
visando realizar as adequações pertinentes."

ANÁLISE DA EQUIPE:
Com  relação  à   celebração   simultânea   de  convênios com  o mesmo
objeto  (item  "a" da constatação), as justificativas apresentadas não
elidem  o  ponto,  pois  o  fato  de  não  ter ocorrido duplicidade de
pagamento não elimina a sobreposição dos convênios.
No  que  diz  respeito  aos itens "b" - definição vaga dos objetos dos
convênios,  "c"  -  escopo   dos Planos de Trabalho restritivo e "d" -
celebração   de  convênios com entidades não especializadas na área de
saúde, a SMS/Aracaju nada justificou em sua resposta.
Tratando-se  do  item  "e"  da  constatação  (definição  imprecisa  do
quantitativo   de  agentes  contratados)  -  acata-se  a justificativa
apresentada.
Acerca do Pagamento  indevido  de  rescisões (item "f"), não se acatam
os  argumentos da SMS/Aracaju, visto que estes não se sustentam frente
às  previsões  contidas no Convênio sob análise. A falta de composição
dos  custos  nos valores mensais é fortemente contraditória com o item
"J" da Cláusula 3ª do Convênio como também com a  sua Cláusula  Décima
Segunda.
Em  síntese mantém-se os itens "a", "b", "c", "d" e "f" da constatação
e acatam-se as justificativas concernentes ao seu item "e".

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 411.687.205-91  NOME: ROGERIO CARVALHO SANTOS
CARGO: SECRETáRIO MUNICIPAL DE SAúDE
CPF  : 150.249.545-72  NOME: LEDA LUCIA COUTO DE VASCONCELO
CARGO: SECRETáRIA MUNICIPAL DE SAúDE

3.2 - PROGRAMA
1214
ATENCAO BASICA EM SAUDE
AÇÃO              :
0587
ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO NOS MUNICIPIOS BRASILEI
ROS - NO ESTADO DE SERGIPE
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Ampliar  o  acesso  da  população rural e urbana à atenção básica, por
meio  da  transferência  de  recursos  federais,  com base em um valor
per  capita,  para  a  prestação  da  assistência  básica,  de caráter
individual  ou  coletivo,  para  a  prevenção  de  agravos, tratamento
e reabilitação, levando em consideração as disparidades regionais.
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ORDEM DE SERVIÇO   : 181679
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
Habilitação   dos  municípios  para  o  recebimento  dos  recursos  do
Piso  de  Atenção  Básica;  Repasse  de  recursos financeiros do Fundo
Nacional   de   Saúde   para   os   Fundos  Municipais  de  Saúde  ou,
excepcionalmente, para os Fundos Estaduais de Saúde.
AGENTE EXECUTOR    :
ARACAJU
ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL
QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
FUNDO A FUNDO OU CONCESSãO
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 11.517.379,74

3.2.1   CONSTATAÇÃO:
APRESENTAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE MUNICIPAL COM VIGÊNCIA EXPIRADA.

FATO:
Por  meio  da  solicitação de fiscalização n.º 181679-01, item "a" foi
requerido  à  Secretaria  Municipal de Saúde de Aracaju que fornecesse
cópia   do   Plano   Municipal  de  Saúde  vigente  no  Município.  Em
atendimento   à   citada   Solicitação   foi  fornecido  à  equipe  de
fiscalização  da  CGU-Regional/SE  cópia  de  Plano Municipal de Saúde
que,  de  acordo  com a municipalidade, teve vigência entre os anos de
2001  e  2005,  cumprindo  destacar,  entretanto, que não há no citado
documento menção explícita ao seu período de vigência.
O Plano em questão divide-se em quatro partes, a saber:
I   - Apresentação;
II  - Caracterização do Município;
III - Análise da situação de saúde (1997 a 2000);
IV  - Objetivos, Prioridades e Estratégias.
As  metas  para a saúde no Município de Aracaju encontram-se na última
seção  do  documento,  observando-se  ainda  que,  em nenhuma delas, o
prazo para seu atingimento ultrapassa o ano de 2004.
Ante o exposto são apontadas as seguintes irregularidades:
a)  O  exercício  2006  encontra-se sem a devida cobertura de um Plano
Municipal de Saúde;
b) A vigência apontada pela Secretaria Municipal de Saúde para o Plano
em  questão  contraria  as  previsões  contidas na Portaria n.º 548 de
12/04/2001  nos  seus  itens  3.2  e  4.3  ("a"  e  "b"). Segundo este
normativo,  a  vigência  máxima  para  um  Plano  Municipal de Saúde é
quadrienal. Além disso é prevista na mencionada Portaria a necessidade
de  revisões  anuais,  em função de novas metas de gestão e de atenção
eventualmente  incorporadas.  Não  se  verificou  a existência de tais
revisões no Plano em comento.
Por  fim  ressalta-se  que  a inexistência de Plano Municipal de Saúde
vigente   contraria   previsões  legais  expressas  em  uma  série  de
normativos:
- Art.4.º, III, da Lei n.º 8.142 de 28/12/1990;
- Arts. 15, VII e 36, §1.º e 2.º da Lei n.º 8.080 de 19/09/1990;
- Arts 2.º, 4.º e 5.º do Decreto n.º 1.232 de 30/08/1994;
- Portaria n.º 648, de 28/03/2006;
- Portaria n.º 698/GM, de 30/03/2006, dentre outros.
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EVIDÊNCIA:
Plano  Municipal  de  Saúde  apresentado  pela Secretaria Municipal de
Saúde de Aracaju.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"A   SMS  de  Aracaju encontra-se em fase de elaboração do diagnóstico
situacional  do município de Aracaju de forma a subsidiar a elaboração
do  Plano  Municipal  de  Saúde  e  atender  a legislação pertinente."

ANÁLISE DA EQUIPE:
A   justificativa   apresentada   pela   SMS/Aracaju  apenas  expressa
concordância com o ponto consignado em Relatório. Assim sendo, mantém-
se a constatação.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 411.687.205-91  NOME: ROGERIO CARVALHO SANTOS
CARGO: SECRETáRIO MUNICIPAL DE SAúDE
CPF  : 150.249.545-72  NOME: LEDA LUCIA COUTO DE VASCONCELO
CARGO: SECRETáRIA MUNICIPAL DE SAúDE

3.2.2   CONSTATAÇÃO:
FALTA  DE COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES PERIÓDICAS DO CONSELHO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU.

FATO:
Em  28/07/2006,  por meio da Solicitação de Fiscalização n.º 181679-01
(item  "k")  foram  requeridas  à  Secretaria  Municipal  de  Saúde de
Aracaju as Atas de Reunião Conselho Municipal de Saúde, para o período
compreendido entre janeiro/2005 e julho/2006.
A  municipalidade  forneceu à equipe de fiscalização cópias de atas de
diversas  reuniões  no período citado, entretanto, não foram entregues
as fotocópias referentes aos seguintes meses:
Exercício 2005: janeiro, março, abril, outubro e novembro;
Exercício 2006: abril, maio, junho e julho.
Assim  sendo,  para um universo de dezenove meses solicitados deixaram
de  ser  fornecidas cópias para nove meses, representando 47% do total
de meses.
A  ausência  das  atas  acima  listadas tanto pode configurar falta de
tempestividade  na  elaboração destes documentos como podem traduzir a
própria inexistência de reuniões nos meses anteriormente elencados.
A falta de reuniões mensais do Conselho Municipal de Saúde contraria o
preconizado no Item V da Quarta Diretriz (DA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO
DOS  CONSELHOS  DE  SAÚDE)da  Resolução  n.º 319, de 07/11/2002. A não
realização  de reuniões também desobedece o Art. 21.º, Capítulo VI, do
Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde de Aracaju.

EVIDÊNCIA:
Atas de Reunião do Conselho Municipal de Saúde de Aracaju.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"Foi  constatada  a não realização de reuniões ordinárias dos meses de
janeiro,  março,  outubro  e  novembro  do exercício de 2005 e abril e
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junho do presente exercício.
Segue  no anexo II, as atas referentes às reuniões ocorridas nos meses
de abril/2005 e jullho/2006.  Em que pese a não realização de reuniões
ordinárias  mensais  o  Conselho  Municipal  de  Saúde desenvolve suas
prerrogativas no âmbito do controle social.
Conforme  o Capítulo VIII, Secção I, Artigo 42, Item VII é competência
do   presidente   do  referido  Conselho  à  convocação  das  reuniões
ordinárias e extraordinárias.
Essa  municipalidade se compromete a comunicar o Conselho Municipal de
Saúde,  através  de sua presidência, quanto ao atendimento do Capítulo
VI, Artigo 21 de seu Regimento Interno."

ANÁLISE DA EQUIPE:
Ressalta-se, que apesar dos termos da justificativa apresentada, não é
possível  a  discricionariedade  na realização das reuniões mensais do
Conselho Municipal de Saúde, além disso a SMS/Aracaju reconheceu a não
realização de 07 (sete) das 09 (nove) ausências de reunião apontadas.
Por  fim,  a  municipalidade  corrobora  os  termos  da constatação ao
expressar  o seu compromisso de comunicar ao CMS quanto ao atendimento
do  Capítulo  VI,  Artigo 21 de seu Regimento Interno. Pelo exposto, a
constatação é mantida em sua totalidade.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 411.687.205-91  NOME: ROGERIO CARVALHO SANTOS
CARGO: SECRETáRIO MUNICIPAL DE SAúDE
CPF  : 150.249.545-72  NOME: LEDA LUCIA COUTO DE VASCONCELO
CARGO: SECRETáRIA MUNICIPAL DE SAúDE

3.2.3   CONSTATAÇÃO:
ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO EXTEMPORÂNEAS DO RELATÓRIO DE GESTÃO 2005.

FATO:
A  Portaria  n.º 548, de 12/04/2001, em seu item 4.3 ("c"), estabelece
que  a formulação do Relatório de Gestão do Município, num determinado
exercício,  deve  iniciar-se  no  mês  de  dezembro  do  mesmo  e  seu
encaminhamento  ao  Conselho  Estadual  de  Saúde  deve ocorrer até 20
(vinte)  de  janeiro do exercício subseqüente, já devidamente aprovado
pelo  Conselho  Municipal  de Saúde, em sessão especialmente convocada
para esta finalidade.
Ante o exposto, foram verificadas as seguintes irregularidades:
a)  Em  análise ao Relatório de Gestão do exercício 2005, verificou-se
que  o  documento teve concluída sua elaboração apenas no mês de março
de 2006;
b)  Não  foi  verificada  a  convocação especial de sessão do Conselho
Municipal de Saúde para a aprovação do Relatório;
c)  A  aprovação  do  Relatório  apenas  se deu em sessão ordinária em
11/07/2006,  por  meio da Resolução n.º 07/2006, do Conselho Municipal
de Saúde datada de 20/07/2006.
É  ainda  digno  de  nota  o  fato  que a Ata da sessão citada no item
anterior   não   foi   apresentada   à  equipe  de  fiscalização  pela
municipalidade.
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EVIDÊNCIA:
- Relatório de Gestão 2005;
- Resolução n.º 07/2006 de 20/07/2006 do Conselho Municipal de Saúde.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"No  que se refere ao não cumprimento do item 4.3 da ("c") da Portaria
nº  548 de 12/04/2001, informa-se que a SMS de Aracaju aguardou para a
conclusão do mesmo, a consolidação anual do SIOPS e a disponibilização
dos  dados  capturados  dos  diversos  sistemas  de informação de base
nacional, a exemplo do SIA e SIH SUS dentre outros.
Segue  no  anexo II, a ata da reunião do CMS que aprova o Relatório de
Gestão 2005."

ANÁLISE DA EQUIPE:
A   justificativa  apresentada  apenas  corrobora  a  constatação  ora
analisada, de tal forma que esta é mantida em sua íntegra.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 411.687.205-91  NOME: ROGERIO CARVALHO SANTOS
CARGO: SECRETáRIO MUNICIPAL DE SAúDE
CPF  : 150.249.545-72  NOME: LEDA LUCIA COUTO DE VASCONCELO
CARGO: SECRETáRIAMUNICIPAL DE SAúDE

3.2.4   CONSTATAÇÃO:
IMPROPRIEDADES     NA    COMPOSIÇÃO    DO    CONSELHO   MUNICIPAL   DE
SAÚDE.

FATO:
Em  análise  ao  Decreto  n.º  233,  de  27/07/2004 verificou-se que a
nomeação dos atuais conselheiros municipais de saúde de Aracaju se deu
nesta data, para um mandato de 02 (dois) anos, conforme seu Art. 2.º.
Dessa  forma,  o  mandato  da  atual composição do Conselho expirou em
26/07/2006.
Ocorre  que  não  foi  verificada  a existência de ato reconduzindo os
atuais  membros do Conselho, o que seria permitido pelo Art. 5º da Lei
Complementar Municipal n.º 052 de 14/01/2002, tampouco foi fornecido à
equipe  de  fiscalização  expediente  contendo  a  nomeação  de  novos
conselheiros.
Ademais  verifica-se  que na atual composição do Conselho há apenas 15
(quinze)  representantes  dos  usuários,  quando  o  inciso I, § 5º do
Art.3º  da Lei Complementar Municipal n.º 052 de 14/01/2002 e o inciso
I,  § 5º do Art.4º do Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde
de  Aracaju estabelecem que os representantes dos usuários deverão ser
16 (dezesseis).

EVIDÊNCIA:
- Lei Complementar municipal n.º 052, de 14/01/2002;
- Decreto Municipal n.º 233, de 27/07/2004;
- Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde de Aracaju.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"No que se refere a expiração do mandato do conselheiros municipais de
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saúde  ocorrida  em  26/07/2006, informa-se de que foi previsto para o
segundo  semestre  do  corrente  ano  a convocação da VIII Conferência
Municipal  de  Saúde. Tendo em vista o período eleitoral optou-se pela
postergação da realização da mesma. Informa-se que essa municipalidade
está  providenciando  o  instrumento legal que prorrogue o mandato dos
atuais  conselheiros até a realização da VIII Conferência Municipal de
Saúde.
O segmento dos usuários encontra-se composto por 16 membros titulares.
O  Decreto  nº  233,  de 27/07/2004, que nomeia os membros do Conselho
Municipal de Saúde, apresenta inconsistência em seu Artigo 1º, item IV
(Usuários  -  Titulares/Suplentes),  com  15  membros  titulares  e 16
suplentes, por erro de digitação subtraindo-se o nome do Sr. Francisco
Soares  de  Melo  -   representante da CONAN/BR. Tal situação pode ser
constatada  através  do  Termo  de  Posse  de 26/08/2004 (Anexo III)."

ANÁLISE DA EQUIPE:
Mantém-se  a  constatação  apresentada  naquilo  que  diz  respeito  à
expiração  dos  mandatos  dos  conselheiros,  tendo  em  vista  a  não
formalização por meio legal das prorrogações dos mandatos. Ressalta-se
inclusive   que   a   justificativa  apresentada  pela  municipalidade
reafirmou tal fato.
Acata-se,  entretanto,  as  considerações  da  SMS/Aracaju, no que diz
respeito à composição dos representantes dos usuários.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 411.687.205-91  NOME: ROGERIO CARVALHO SANTOS
CARGO: SECRETáRIO MUNICIPAL DE SAúDE
CPF  : 150.249.545-72  NOME: LEDA LUCIA COUTO DE VASCONCELO
CARGO: SECRETáRIA MUNICIPAL DE SAúDE

3.2.5   CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO SUPORTE PARA AS DESPESAS REALIZADAS.

FATO:
Por  meio da Solicitação de Fiscalização n.º 181679-01, de 28/07/2006,
foi  solicitado  à  Secretaria  Municipal  de  Saúde  de  Aracaju  que
fornecesse à equipe de fiscalização da CGU-Regional/SE os processos de
despesa  contendo  empenhos, notas fiscais, cópias de cheques e demais
documentos,  relativos  à  Parte  Fixa  do PAB naquele município. Após
fornecimento  parcial  da documentação solicitada foram listados, pela
equipe  de  fiscalização,  os  itens faltantes e reiterado o pedido de
entrega  de  fotocópias  da  documentação,  através  da Solicitação de
Fiscalização  n.º  181679-04, de 14/08/2006. Verificou-se, entretanto,
que  mesmo  após  a  citada  reiteração,  não  foram  fornecidos  pela
Secretaria  Municipal  de  Saúde  de Aracaju os seguintes processos de
despesa   referentes   ao   débitos   ocorridos   na  CC  n.º  58.101-
1,ag.   3611-0,   Banco  do  Brasil,  bem  como  a  identificação  das
movimentações a crédito da mesma conta, conforme lista a seguir:



Controladoria-Geral da União                                                                Secretaria Federal de Controle Interno 137
Missão da SFC: “Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos.”

22º Sorteio de Unidades Municipais –  Aracaju - SE

DATA H I S T O R I C O N.º  DOC. CRÉDITO - R$ DÉBITO - R$
01/03/2006 Deposito desbloqueado 46.874,76
07/03/2006 Cheque compensado 194429 1.772,70
07/03/2006 Desconhecido --- 17.128,80
07/03/2006 Transferência online 553611 50.000,00
09/03/2006 Pgto. de Consultoria 194490 2.277,56
10/03/2006 Transferência online 553611 50.000,00
14/03/2006 Cheque compensado 194491 893,50
14/03/2006 Cheque compensado 194495 893,50
15/03/2006 Transferência online 553611 150.000,00
16/03/2006 Cheque pago na agência 194500 7.900,00
16/03/2006 Cheque compensado 194504 1.954,82
16/03/2006 Transferência Online 552961 6.398,60
21/03/2006 Transferência Online 550017 41.545,13
22/03/2006 Cheque compensado 194513 134,40
24/03/2006 Depósito de cheque 331100 232,50
29/03/2006 Depósito desbloqueado 39.024,76
03/04/2006 Cheque compensado 194597 1.229,60
05/04/2006 Cheque compensado 194580 1.173,50
12/04/2006 Cheque compensado 194612 103,17
19/04/2006 Transferência Online 553433 24.817,60
19/04/2006 Depósito de cheque 361100 2.370,79
20/04/2006 Cheque compensado 194603 913,50

A   ausência   da   documentação   suporte   das  despesas  realizadas
inviabilizou a verificação da sua adequação e pertinência por parte da
equipe de fiscalização.

EVIDÊNCIA:
Extrato da cc 58010 ag. 3611, BB;
Processos de despesa do PAB-Fixo.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"Durante  o  período  de  inspeção  da equipe da CGU, estava ocorrendo
paralelamente   outras  inspeções  nesta  Secretaria,  dificultando  o
atendimento   imediato.   A   documentação  solicitada  encontra-se  à
disposição dessa Controladoria."

ANÁLISE DA EQUIPE:
A justificativa apresentada apenas corrobora a constatação em tela, de
tal  forma que esta é mantida em sua íntegra, especialmente porque não
houve o acostamento de novos documentos pela municipalidade.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 150.249.545-72  NOME: LEDA LUCIA COUTO DE VASCONCELO
CARGO: SECRETáRIA MUNICIPAL DE SAúDE
CPF  : 411.687.205-91  NOME: ROGERIO CARVALHO SANTOS
CARGO: SECRETáRIO MUNICIPAL DE SAúDE
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3.2.6   CONSTATAÇÃO:
IMPOSSIBILIDADE  DE  AVALIAÇÃO  DA  PERTINÊNCIA/ADEQUAÇÃO  DOS  GASTOS
RELATIVOS À PARTE FIXA DA ATENÇÃO BÁSICA.

FATO:
Os  recursos  federais  pertinentes  à Atenção Básica, no Município de
Aracaju,  lhes  são  repassados através da conta corrente n.º 58101-1,
agência  3611-1, Banco do Brasil. Os lançamentos a crédito nesta conta
referem-se  a  diversos  programas  integrantes  do  núcleo de atenção
básica:  parte  fixa  do  PAB,  PACS, PSF, Vigilância Sanitária, Saúde
Bucal e Farmácia Básica.
Em análise aos extratos bancários das contas foi constatado que:
a)  A Secretaria Municipal de Saúde não possui contas específicas para
os  diversos programas citados de forma a individualizar processamento
e  contabilização  dos  recursos  inerentes  a cada um deles. Assim, o
pagamento de despesas se dá a partir da própria cc 58101-1;
b)  A  municipalidade  efetua transferências de recursos para diversas
outras  contas, inclusive para algumas que não fazem parte do bloco de
atenção  básica,  o  que  inviabiliza  a  avaliação  da  aplicação dos
recursos dos programas, conforme demonstrado a seguir;

Data Conta Destino N.º Docto. Valor - R$

02/03/2006 5242-6 (SAMU) 553611 10.000,00
02/03/2006 58102-X (Alta Complexidade) 553611 400.000,00
16/03/2006 300100-3 (15% EC 29) 31601 2.125,60
20/03/2006 300100-3 (15% EC 29) 32001 94.864,54
20/03/2006 300100-3 (15% EC 29) 32202 15.820,00
29/03/2006 58102-X (Alta Complexidade) 553611 200.000,00
31/03/2006 5366-X (Tecnologia) 4760 100.000,00
31/03/2006 11864-8 (Vig. Epidemiológica) 4761 50.000,00
31/03/2006 5173-X (Centro Ref do Trab.) 4762 180.000,00
31/03/2006 12620-9 (Ações Estratégicas) 4763 3.000,00
19/04/2006 300100-3 (15% EC 29) 41901 97.925,77
19/04/2006 300100-3 (15% EC 29) 41902 3.010,00
19/04/2006 58102-X (Alta Complexidade) 553611 100.000,00
27/04/2006 58102-X (Alta Complexidade) 553611 671.887,86

Transferências  a  partir  da  cc  58.101-1 em março e abril/2006.

Entende-se  que a autorização contida no "Manual para a Organização da
Atenção  Básica"  expedido  pelo  Ministério  da  Saúde em Junho/1999,
segundo a qual os municípios têm autonomia para transferir os recursos
financeiros   recebidos   nas   contas   específicas   e   realizar  a
sua movimentação em outra conta do Fundo Municipal de Saúde, não é uma
liberação  total  para que os recursos sigam migrando livremente entre
as  contas  do  FMS.  Tal  expediente  é  muito  mais uma concessão de
autonomia  administrativa para que a municipalidade possa, mediante um
elenco   planejado   de   contas,   individualizar,  por  programa,  a
utilização,  a aplicação financeira, a contabilização e a prestação de
contas dos repasses recebidos.
c)   Além   do   controle   dos   gastos   realizados,  também  restou
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impossibilitado o acompanhamento das aplicações financeiras realizadas
de forma a individualizar os rendimentos auferidos por programa;
A   impossibilidade   de   avaliação   da  aplicação  dos  recursos  é
agravada  pelo  fato  que  a Secretaria Municipal de Saúde, não possui
relatórios gerenciais mensais relativos aos recursos repassados para a
atenção básica, de forma individualizada por programa.
Dessa  forma, restou impossível a avaliação da pertinência e adequação
da  totalidade  dos  gastos  realizados  com  recursos  do PAB-Fixo no
município  de  Aracaju,  durante  o período compreendido entre março e
junho de 2006.

EVIDÊNCIA:
Extrato  da  Conta  58101-1  referentes  aos meses de março e abril de
2006;
Processos de despesa correspondentes aos gastos realizados a partir da
cc 58101-1 em março e abril de 2006.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"Diante  da  Portaria  GM 698 de 30 de março de 2006, a SMS de Aracaju
tomará  as  medidas  necessárias  para  a  adequação  do  controle dos
recursos   conforme   os   blocos   de  financiamento  estabelecidos."

ANÁLISE DA EQUIPE:
A justificativa apresentada apenas corrobora a constatação em tela, de
tal forma que esta é mantida em sua íntegra.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 411.687.205-91  NOME: ROGERIO CARVALHO SANTOS
CARGO: SECRETáRIO MUNICIPAL DE SAúDE
CPF  : 150.249.545-72  NOME: LEDA LUCIA COUTO DE VASCONCELO
CARGO: SACRETáRIA MUNICIPAL DE SAúDE

3.2.7   CONSTATAÇÃO:
REALIZAÇÃO DE DESPESAS SEM OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS.

FATO:
Em  análise  aos  processos  de  despesa a partir do extrato da conta-
corrente  da  Atenção  Básica dos meses de março e abril de 2006 foram
verificadas   as   seguintes  irregularidades  relativas  à  falta  de
cumprimento dos requisitos da Lei 8.666/93:
a)  Aquisições  de  medicamentos  para  distribuição  e utilização nas
Unidades  Básicas  de  Saúde,  por  dispensa de licitação, baseadas no
artigo  24  inciso  II da Lei 8.666/93,nas quais os valores envolvidos
nas aquisições ultrapassaram o limite de dispensa, conforme verificado
nas  notas de empenhos 0012 e 0047 de 10/01 e 06/02/2006. Aos empenhos
mencionados   correspondem,   respectivamente,   as   seguintes  Notas
Fiscais:CNPJ:  05.621.956/0001-24  - NFs N.º 584, 585, 587, 588, 608 e
610  num  total de R$ 7.891,00 e CNPJ: 04.129.977/0001-64 -NF n.º 108,
no valor de R$ 1.260,00.
Observa-se  que  não  foram  apresentados  à equipe de fiscalização os
Processos Formais de Dispensa de Licitação para os casos acima. Também
não  foram  formalizadas  justificativas  para as dispensas em comento
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que,  além  de  ultrapassarem  o  valor legal previsto, se prestaram à
aquisição   de  medicamentos  ordinariamente  utilizados  nas  UBS  de
Aracaju.
b)  Pagamento  de  serviços de consertos e recuperação de equipamentos
médicos-hospitalares  realizados  com  dispensa de licitação, baseados
no  mesmo  artigo  da  Lei  8.666/93  citado  no item acima, quando os
valores  envolvidos  ultrapassam  o  limite  de  dispensa  previsto na
lei  das  licitações.  Os  serviços ora analisados foram escorados nas
notas  de  empenhos 0008 de 02/01/2006 e 0080 de 07/03/2006 e nas NFPS
n.º  000599 e 000582, cujos valores foram de R$7.560,00 e R$ 5.800,00,
respectivamente.  Valem  para  este  item  os  mesmos  comentários  do
anterior, no que diz respeito à formalização dos Processos de Dispensa
e justificativas formais para a ausência de processos licitatórios.

EVIDÊNCIA:
Extratos bancário da conta do PAB referente aos meses de março a junho
de 2006.
Processos  de  despesas realizados com recursos da conta PAB nos meses
de
março a junho de 2006.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"a)  As aquisições de medicamentos citadas foram efetuadas em períodos
distintos  em  processos  autônomos, não podendo ser considerados como
únicos/indivisíveis.  A  primeira  despesa  foi  efetuada  no  mês  de
janeiro,  quando  não  era  possível  prever  a  realização da segunda
compra,  de  apenas  um  item,  necessário  e  imprescindível  para  o
atendimento à população na área de odontologia.
Analisando  os  referidos processos, constatamos tratar-se de pequenas
compras  para  evitar  o  desabastecimento da rede municipal de saúde,
pois  como  é  do  conhecimento  de todos os processos licitatórios do
começo  do  ano  só podem ser iniciados quando o orçamento municipal é
liberado, o que ocorre efetivamente no final do mês de janeiro, quando
é   apresentado  o  quadro  de  detalhamento  de  despesa  -  QDD,  da
Secretaria.
Esta  situação  não acontece apenas em Aracaju, ao contrário, todas as
prefeituras  tem  problemas  no  início  do  exercício financeiro para
começar os processos licitatórios, o que termina ocasionando problemas
no abastecimento da rede.
As   pequenas  compras  executadas  servem  para  evitar  prejuízos  a
população,  justificado  no atendimento aos princípios da continuidade
do serviço público e da supremacia do interesse público.
Por   outro  lado  precisamos  afastar  a  falsa  idéia  de  falta  de
planejamento,  pois  houve  desabastecimento  de pouquíssimos itens da
cesta  de  medicamentos  do município, o que se explica por um consumo
maior   em   um   determinado  período,  sendo  plenamente  aceitável,
justificando as pequenas compras efetuadas.
Portanto,  não  houve  despesa  acima  do  valor legal por verificamos
processos  autônomos  e  distintos, realizados em períodos diferentes,
sendo amparado plenamente pela dispensa de licitação.
b)  Neste  item,  precisa-se esclarecer que não são serviços idênticos
como relata a equipe fiscalizadora.
O  processo  de  pagamento  da  nota  de empenho n.º 008 de 02/01/2006
realizado  pela  empresa   NOKAUTE COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES
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LTDA,  é  referente  a  consertos e manutenção em equipamentos médico-
hospitalar de várias unidades de saúde do município.
Já  o  processo  de pagamento da nota de empenho n.º 080 de 07/03/2006
realizado  pela  empresa  DENTAL-MED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, é
referente  a  recuperação  total do trailer odontológico pertencente a
esta secretaria.
Observamos  também,  que  os  períodos  das  despesas  são diferentes,
confirmando  que  são processos e serviços distintos, com seus valores
individuais   e  dentro  do  limite  legal  da dispensa de licitação."

ANÁLISE DA EQUIPE:
Acatam-se   os  argumentos  contidos  no  item  "a"  da  justificativa
apresentada,  porém mantém-se a constatação no que diz respeito ao seu
item  "b".  Reafirma-se o entendimento que a natureza dos serviços é a
mesma,  tendo  em  vista  que  a  empresa  prestadora  trabalha  com a
manutenção/recuperação de equipamentos médicos/odontológicos.
Ressalta-se,  ainda,   que  o  fato  dos  períodos  das despesas serem
diferentes não elide a constatação.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 411.687.205-91  NOME: ROGERIO CARVALHO SANTOS
CARGO: SECRETáRIO MUNICIPAL DE SAúDE
CPF  : 150.249.545-72  NOME: LEDA LUCIA COUTO DE VASCONCELO
CARGO: SECRETáRIA MUNICIPAL DE SAúDE

3.2.8   CONSTATAÇÃO:
CARACTERIZAÇÃO  INDEVIDA  DE SITUAÇÕES EMERGENCIAIS PARA A DISPENSA DE
PROCESSO LICITATÓRIO EM DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO PAB.

FATO:
I)  No  exame  dos  extratos  bancários  da conta corrente nº 58.101-1
(PAB),  agência  3611-1,  banco  do  Brasil  e  processos  de despesas
referentes  à  mesma,  foi  constatada  a  aquisição  de  medicamentos
destinados  as UBS por dispensa de licitação fundamentada no artigo 24
inciso  IV  da  Lei  8.666/93  (emergencialidade),  num  total  de  R$
42.500,00.  As  despesas  referiram-se  à aquisição de 3.125 caixas de
Capton  25  mg  (Captopril),  por  meio das notas fiscais n.º 101834 e
1010863.   Ocorre   que   não  há  no  processo  de  despesa,  nenhuma
justificativa   homologada   pelo   gestor   para   a   dispensa   por
emergencialidade e, de acordo com a Decisão TCU 347/94,
para  que  seja  utilizado o fundamento do artigo 24, inciso IV da Lei
8.666/93 são necessários os seguintes requisitos para a
caracterização dos casos de emergência ou calamidade pública:
a)   que   a   situação   adversa,   dada   como  de  emergência ou de
calamidade  pública, não se tenha originado, total ou parcialmente, da
falta  de  planejamento, da desídia administrativa ou da má gestão dos
recursos   disponíveis,   ou   seja,  que  ela  não  possa,  em alguma
medida,  ser  atribuída  à culpa ou dolo do agente público que tinha o
dever de agir para prevenir a ocorrência de tal situação;
b)   que   exista   urgência   concreta   e   efetiva do atendimento a
situação  decorrente  do  estado  emergencial  ou  calamitoso, visando
afastar risco de danos a bens ou à saúde ou à vida de pessoas;



Controladoria-Geral da União                                                                Secretaria Federal de Controle Interno 142
Missão da SFC: “Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos.”

22º Sorteio de Unidades Municipais –  Aracaju - SE

c)   que   o   risco,   além  de  concreto e efetivamente provável, se
mostre iminente e especialmente gravoso;
d)   que   a   imediata   efetivação,   por   meio  de contratação com
terceiro,   de   determinadas    obras,   serviços ou compras, segundo
as especificações e quantitativos  tecnicamente  apurados, seja o meio
adequado, efetivo e  eficiente de afastar o risco iminente detectado.
É   digno   de  nota,  o  fato  que  as  aquisições  referem-se  a  um
medicamento  ordinariamente  utilizado nas UBS de Aracaju, uma vez que
se presta ao combate da hipertensão arterial, moléstia corriqueira nos
dias atuais. O Captopril faz parte inclusive do elenco de medicamentos
do  Plano  Municipal  de  Assistência Farmacêutica. Assim sendo, resta
caracterizada  a  falta de planejamento na aquisição do medicamento em
tela.
II)A   Secretaria  Municipal  de  Saúde  contratou,  com  dispensa  de
licitação  baseada na emergencialidade, os serviços de marcenaria para
a  confecção  de móveis de madeira(gaveteiros, prateleiras, armários e
arquivos),junto  à  firma cujo CNPJ é 32.895.864/0001-05, móveis estes
destinados  aos  Hospitais  Municipais  da  Zona  Norte e Zona Sul. Os
referidos  serviços  totalizaram R$ 32.604,00, valor que ultrapassa em
cerca  de  quatro vezes o limite imposto pela Lei 8.666/93 no inciso I
do
seu   Artigo  24.  Para  justificar  o  fato  consta  do  processo  de
despesa,   um  parecer  assinado  pela  presidente da CELOS - Comissão
Especial  de  Licitação  de Obras e Serviços de Engenharia, que em seu
item  I  -  OS  FATOS,  tenta  explicar  os motivos da urgência para a
dispensa de licitação conforme transcrito a seguir:
      "Não é o caso de se reproduzir aqui, detalhadamente, a descrição
dos  fatos  que emerge da documentação trazida para exame. Cabe apenas
referir,   sintética   e   objetivamente   (até  mesmo  em  função  da
urgência),tópicos principais de alguns documentos examinados.
        O  relato  mais completo mais contundente e mais significativo
está  na  necessidade  eminente  de  dotar  a  comunidade  aracajuana,
principalmente  aqueles  que  necessitam  diariamente  do  atendimento
médico  do  Sistema  Único  de  Saúde-SUS  nas  unidades  de  saúde do
Município  que  se  encontram  em  construção, em que serão dotadas de
modernos  espaços  para  atendimento e, por força disso tudo, exigindo
que,  com  urgência  seja  providenciada  a aquisição imediata de bens
indispensáveis  e  a  realização  de  obras  e  serviços  nas unidades
existentes.
       Cabe  aqui  explicitar  que a presente situação emergencial não
decorre  de  negligência  da Secretaria Municipal de Saúde, mas de uma
medida  excepcional  cuja a meta mais importante é superar um possível
agravamento  na  demanda de atendimentos ambulatoriais e de emergência
nas unidades de saúde municipais.
       O fato é que existe uma situação de emergência, que precisa ser
imediatamente  resolvida.  Ao  lado disso, ficou dito que a Secretaria
Municipal  de  Saúde  não pretende se valer da urgência para contratar
tudo sem licitação, mas sim, somente aquilo que efetivamente tiver que
ser feito no menor prazo possivel."
Conforme  se  verifica  pelo  texto  acima  não  existe comprovação da
emergencialidade,  tendo  em  vista  que a inexistência dos móveis não
impediriam  o  atendimento ambulatorial dos pacientes, visto tratar-se
de  arquivos, gaveteiros e prateleiras utilizados para atividades meio
dos  hospitais.  Ademais, os fatos narrados não se enquadram nos casos
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de   emergencialidade  constantes  da  Decisão  TCU  347/94,  conforme
descrito no item I desta constatação.

EVIDÊNCIA:
Extratos  Bancários  da  conta  PAB  e  processo  de despesas cujos os
empenhos  continham  a  fundamentação  no  artigo  24 inciso IV da Lei
8.666/93, nos meses de março a junho de 2006.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"I)  Não  é  correta  a  informação  da  falta  de justificativa com a
respectiva   homologação   pelo  gestor,  como  se  pode  observar  na
justificativa,   em  anexo,  ratificada  pelo  gestor  em  01/12/2005,
contendo   os   elementos   necessários  para  efetuar  a  contratação
emergencial.
Analisando  os  itens  a,  b, c e d, mais uma vez temos que discordar,
tendo em vista que no embasamento da contratação emergencial constante
na  justificativa,  são  encontrados  todos  os  elementos necessários
descritos nas alíneas citadas.
A  situação  adversa não foi originada total ou parcialmente por falta
de  planejamento, ao contrário, a SMS realizou trimestralmente durante
o  ano  de 2005 -  04 (quatro) licitações modalidade Pregão Presencial
para  abastecimento  da  sua  rede  de  atenção à saúde do medicamento
denominado  CAPTOPRIL  25 mg. em comprimido;  certames estes ocorridos
nas  datas  seguintes: PP 02/05 - 28/03/05 quantidade comprada 600.000
comprimidos  -  empresa  vencedora PROMED DIAGNÓSTICA LTDA; PP 07/05 -
15/06/05,  quantidade comprada 900.000 comprimidos - empresa vencedora
DROGAFONTE  LTDA; PP 17/05 - 22/09/05, quantidade comprada 2.100.000 -
empresa  vencedora    DROGAFONTE  LTDA;  PP  27/05 - 29/12, quantidade
comprada  2.250.000 - empresa vencedora BH FARMA LTDA. Como percebe-se
durante  o ano o medicamento teve  de forma ascedente sua distribuição
ocorrida  nos  postos de saúde, ocorrendo picos de 50% de um trimestre
para  outro.  Justifica-se a compra emergencial na data de 01/12/2005,
principalmente  porque  a  quantidade  solicitada  e  licitada  no  PP
realizado  em  22/09/05  foi exaurida antes da realização do PP 27/05,
devido  ao  Curso  de  Atualização  no  Tratamento de Hipertensão como
consta  na  justificativa  anexa  ao  processo  em  tela,  devidamente
assinada  pela  Coordenação  do  Saúde  do  Adulto.  Outro  motivo que
justifica  a  compra  emergencial do medicamento foi à precaução desta
secretaria  em  antecipar-se  aos  problemas  que ocorrem aos finais e
início  de  ano:  desabastecimento  provocado por férias coletivas dos
laboratórios farmacêuticos nos meses de dezembro e janeiro, retardo no
início  dos processos licitatórios, pois só podem ser iniciados quando
o  orçamento  municipal é liberado, o que ocorre efetivamente no final
do  mês  de  janeiro, quando é apresentado o quadro de detalhamento de
despesa  -  QDD,  da  Secretaria  e a quantidade adquirida no PP supra
citado  não  sustentaria  05  (cinco)  meses  de consumo, haja vista o
movimento sempre crescente do medicamento.
Salienta-se  ainda,  no  segundo  semestre  de 2005 houve ampliação do
número  de  equipes  de  saúde  da  família,  passando de 111 para 126
equipes,   ocasionando   aumento   de  cadastramento  da  população  e
conseqüentemente aumento de prescrições e consumo do medicamento.
Por   fim,   entende-se   que  realmente  o  medicamento  é  utilizado
ordinariamente  nas  unidades  de  saúde, mas como já foi dito, não na
quantidade  prevista,  pois  nunca  houve um crescimento na demanda de



Controladoria-Geral da União                                                                Secretaria Federal de Controle Interno 144
Missão da SFC: “Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos.”

22º Sorteio de Unidades Municipais –  Aracaju - SE

nenhum medicamento no município na forma acima explicitada.
II-  Neste  item,  os serviços contratados foram de marcenaria para as
três  unidades de saúde  (CEMAR, Hospital de Pronto Socorro Zona Norte
e  Hospital  de  Pronto  Socorro  Zona  Sul)  da  SMS. Os processos de
pagamento  basearam-se  na  dispensa  de  licitação  na  modalidade de
emergência,  art.  24,  inciso  IV  da  Lei  nº  8.666/93,  que  assim
preconiza:
"Art. 24 - É dispensável a licitação:
...
IV  -  nos  casos  de  emergência  ou  de  calamidade  pública, quando
caracterizada  urgência de atendimento de situação que possa ocasionar
prejuízo  ou  comprometer  a  segurança  de  pessoas, obras, serviços,
equipamentos  e  outros bens, públicos ou particulares, e somente para
os   bens  necessários  ao  atendimento  da  situação  emergencial  ou
calamitosa  e  para  as  parcelas  de  obras e serviços que possam ser
concluídas  no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos
e  ininterruptos,  contados da ocorrência da emergência ou calamidade,
vedada a prorrogação dos respectivos contratos;".
O  legislador procurou restringir o uso dessa faculdade, estabelecendo
uma  série de condicionamentos ou especificações, mas mantendo o que é
realmente  essencial:  a  existência  de  uma  situação  de  urgência,
exigindo  uma  atuação imediata da Administração Pública, incompatível
com as delongas inevitavelmente inerentes ao procedimento licitatório,
pois  os hospitais estavam na iminência de serem abertos ao público, e
necessitavam de adequações corretas ao bom atendimento da população.
A  exigência de licitação, portanto, não é nem pode ser absoluta, pois
sua realização pode ser impossível, em algumas situações, ou altamente
danosa  a  interesses  públicos  relevantes,  em  outras situações. No
direito  positivo,  a regra geral da exigência de licitação é mitigada
tanto por casos de dispensa quanto pela previsão legal expressa de sua
inexigibilidade.
O  que  a  ordem  jurídica  deseja, em última instância, é uma atuação
eficaz  da  Administração  Pública, no sentido de salvaguardar valores
afirmados  pela Constituição Federal, ao lado do princípio da isonomia
(determinante  da  realização  normal  das  licitações),  tais como os
direitos  do  cidadão  a  saúde pública e universal e à preservação da
vida.  Quem  quer os fins implicitamente autoriza os meios. Isso ficou
ainda  mais  acentuado  no  momento  em  que o art. 37 da Constituição
Federal  teve  sua  redação  alterada,  para  que  fosse expressamente
agregado  ao  rol de princípios norteadores da Administração Pública o
princípio da eficiência.
Dessa  forma,  resta  claro  que  a  SMS  tem  a obrigação de fornecer
serviços  eficientes  e  de alta qualidade a população, não devendo os
mesmos  serem  prejudicados pela demora nas adequações estruturais das
unidades.
O  que  não  se  pode  cogitar  é  o  fato dos serviços não terem sido
executados,  pois  os mesmos realmente foram prestados e entregues nas
três  unidades  de  saúde,  sendo  os respectivos pagamentos devidos."

ANÁLISE DA EQUIPE:
Tendo  em vista a apresentação de documento contendo as justificativas
para  a  aquisição  de  medicamentos  por  emergencialidade,  o  qual,
ressalva-se,  não  fora apresentado à época da fiscalização, acatam-se
os argumentos expressos no item I das razões da SMS/Aracaju.
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Mantém-se o item II da constatação em sua íntegra, pois as explicações
prestadas  pela  municipalidade  não  trazem  fatos novos que pudessem
elidir  a  constatação.  Em  síntese,  não  foi  aduzida nenhuma razão
suficientemente   forte   para   caracterizar  a  emergencialidade  da
situação.  Ademais, em oposição ao exposto pela SMS/Aracaju e conforme
descrito na constatação 3.2.13 do Relatório de Fiscalização, ocorreram
problemas na prestação dos serviços de marcenaria ora analisados.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 411.687.205-91  NOME: ROGERIO CARVALHO SANTOS
CARGO: SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
CPF  : 150.249.545-72  NOME: LEDA LUCIA COUTO DE VASCONCELO
CARGO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

3.2.9   CONSTATAÇÃO:
PAGAMENTOS DE DESPESAS NÃO PREVISTAS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA.

FATO:
De  acordo  os  termos da Portaria n.º 3.925 de 13/11/1998, válida até
27/03/2006,  e  de sua sucessora, a Portaria n.º 648 de 28/08/2006, os
recursos  destinados ao Bloco de Atenção Básica deverão ser destinados
ao financiamento de ações e serviços de Atenção Básica à Saúde.
Ressalta-se   que   a  Portaria  n.º  3.925  remete  ao  "Manual  para
Organização  da  Atenção  Básica  no  SUS" para descrever tais ações e
serviços.
Para  verificar  essa  relação de pertinência a equipe de fiscalização
examinou  despesas  realizadas  a partir da cc 58101-1 agência 3611-1,
Banco  do  Brasil no período compreendido entre março e junho de 2006,
tendo  sido  encontrados  diversos  gastos cujos objetos não podem ser
enquadrados   como  ações/serviços  da  Atenção  Básica.  Trata-se  de
despesas  realizadas  para  a média e alta complexidade, DST/AIDS, uso
geral da SMS, Saúde Mental, capacitação, dentre outros.
As irregularidades encontradas são descritas no quadro a seguir:

ITEM DATA HISTÓRICO VALOR
(R$)

01 02/03/2006 Pagamento de mobiliário para ser utilizado nas dependências do CEPS – CNPJ
93.503.142/0001-52 3.952,00

02 07/03/2006
Pagamento de refeições, para o NUCIS, a partir do contrato n.º 32/ 05, cujas fontes
de recursos são: capacitação, DST/AIDS,  Saúde Mental e  Zoonoses /Endemias
/Imunização –  CNPJ 32.764.573/0001-88

1.400,00

03 08/03/2006 Pagamento de IRRF relativo ao aluguel do CEMAR (DST/AIDS) Av. Barão de
Maruim – contrato n.º 47/04 421,83

04 08/03/2006 Pagamento de aluguel referente ao Centro de Especialidades Médicas de Sergipe –
Rua Urquiza Leal 1.143,24

05 08/03/2006 Pagamento de aluguel referente ao Centro de Especialidades Médicas de Sergipe –
Rua Urquiza Leal 1.143,24

06 08/03/2006 Pagamento de aluguel referente ao Centro de Especialidades Médicas de Sergipe –
Rua Urquiza Leal 874,25

07 08/03/2006 Pagamento de aluguel referente ao Centro de Especialidades Médicas de Sergipe –
Rua Urquiza Leal 874,25

08 08/03/2006 Pagamento de aluguel referente ao Centro de Especialidades Médicas de Sergipe – 636,23
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ITEM DATA HISTÓRICO VALOR
(R$)

Rua Urquiza Leal

09 08/03/2006 Pagamento de aluguel referente ao Centro de Especialidades Médicas de Sergipe –
Rua Urquiza Leal 832,02

10 10/03/2006 Pagamento de serviços de manutenção de equipamentos médico-hospitalares –
CNPJ 02.050.705/0001-49 7.560,00

11 14/03/2006 Pagamento de mobiliário para ser utilizado nas dependências do CEPS –
3.128.780/0008-78 3.848,00

12 16/03/2006
Pagamento de serviços de manutenção de equipamentos médicos hospitalares, a
partir do Contrato 09/02, cuja fonte de recursos é:  Saúde Mental  – CNPJ
32.892.929/0001-69

4.041,09

13 20/03/2006
Pagamento de serviços de manutenção de equipamentos médicos hospitalares, a
partir do Contrato 09/02, cuja fonte de recursos é:  Saúde Mental – CNPJ
32.892.929/0001-69

10.439,70

14 20/03/2006 Pagamento de mobiliário para ser utilizado nas dependências do CEPS - CNPJ
04.855.650/0001-70 20.850,00

15 21/03/2006 Pagamento de alimentos hidrolisados, cujos recursos tinham previsão de aporte
exclusivamente municipal de acordo com o Plano Municipal de Saúde 2005-2006 151.207,22

16 23/03/2006 Pagamento de aluguel referente ao Centro de Especialidades Médicas de Sergipe –
Salgado Filho 2.010,03

17 23/03/2006 Pagamento de aluguel referente ao Centro de Especialidades Médicas de Sergipe –
Salgado Filho 2.010,03

18 23/03/2006 Pagamento de aluguel referente ao Centro de Especialidades Médicas de Sergipe –
Salgado Filho 857,14

19 23/03/2006 Pagamento de aluguel referente ao Centro de Especialidades Médicas de Sergipe –
Salgado Filho 857,14

20 24/03/2006 Pagamento de aluguel referente ao Centro de Especialidades Médicas de Sergipe –
Salgado Filho 1.514,17

21 24/03/2006 Pagamento de aluguel referente ao Centro de Especialidades Médicas de Sergipe –
Salgado Filho 623,80

22 24/03/2006
Pagamento de refeições, para o CEPS, a partir do contrato n.º 32/05, cujas fontes de
recursos são: capacitação, DST/AIDS,  Saúde Mental e  Zoonoses /Endemias
/Imunização CEPS – CNPJ 32.764.573/0001-88

3.205,90

23 27/03/2006
Pagamento de refeições, para o CEPS, a partir do contrato n.º 32/05, cujas fontes de
recursos são: capacitação, DST/AIDS,  Saúde Mental e  Zoonoses /Endemias
/Imunização – CEPS – CNPJ 32.764.573/0001-88

19.803,10

24 03/04/2006 Pagamento de materiais para a manutenção das atividades de Informação, Educação
e Comunicação em Saúde (IEC) –CEPS 2.595,91

25 04/04/2006 Pagamento de camisas pólo para funcionários da SMS – CNPJ 06.036.686/0001-57 5.845,00

26 06/04/2006
Pagamento de despesas referentes ao Convênio 08/05 cujo objetivo é conjugar
esforços para a implementação de serviços de saúde de média complexidade -
dez/2005 – CNPJ 13.084.454/0001-30

1.500,00

27 06/04/2006
Pagamento de despesas referentes ao Convênio 08/05 cujo objetivo é conjugar
esforços para a implementação de serviços de saúde de média complexidade -
jan/2006 – CNPJ 13.084.454/0001-30

1.500,00

28 12/04/2006
Pagamento de serviços referentes à execução do Programa Academia da Cidade,
com base no contrato 31/05, cuja fonte de recurso é saúde mental – CNPJ
97.500.037/0001-10

36.897,45

29 20/04/2006 Pagamento de aluguel referente ao Centro de Especialidades Médicas de Sergipe –
Rua Urquiza Leal 2.010,03

30 20/04/2006 Pagamento de aluguel referente ao Centro de Especialidades Médicas de Sergipe –
Rua Urquiza Leal 2.010,03

31 20/04/2006 Pagamento de aluguel referente ao Centro de Especialidades Médicas de Sergipe –
Rua Urquiza Leal 1.514,17

32 24/04/2006 Pagamento de IRRF referente ao aluguel do Centro de Especialidades Médicas de
Sergipe – Rua Urquiza Leal 142,84
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ITEM DATA HISTÓRICO VALOR
(R$)

33 24/04/2006 Pagamento de IRRF referente ao aluguel do Centro de Especialidades Médicas de
Sergipe – Rua Urquiza Leal 132,87

34 24/04/2006 Pagamento de IRRF referente ao aluguel do Centro de Especialidades Médicas de
Sergipe – Rua Urquiza Leal 132,87

35 12/05/2006 Pagamento de mobiliário para ser utilizado nas dependências do Pronto Socorro
Zona Sul – CNPJ 32.895.864/0001-05 7.603,00

36 18/05/2006 Pagamento de 01 (um) afastador auto-estático para uso abdominal fixado a mesa
cirúrgica – CNPJ 07.281.803/0001-00. 7.100,00

37 19/05/2006 Pagamento de lanches para o Projeto “Mamãe Coruja” (DST/AIDS) – CNPJ
05.455.640/0001-00. 2.424,90

38 09/06/2006 Pagamento de IRRF relativo ao aluguel do CEMAR (DST/AIDS) Av. Barão de
Maruim – contrato n.º 47/04 2.841,50

39 12/06/2006 Pagamento de IRRF referente ao aluguel do CEMAR (DST/AIDS) Av. Barão de
Maruim – contrato n.º 47/04 (ref:fev/2006) 384,60

40 13/06/2006 Pagamento de mobiliário hospitalar – CNPJ 03.148.407/0001-59 15.900,00

41 19/06/2006 Pagamento de alimentos hidrolisados, cujos recursos tinham previsão de aporte
exclusivamente municipal de acordo com o Plano Municipal de Saúde 2005-2006 44.645,34

42 20/06/2006 Pagamento de publicidade referente à campanha “Pra segurar o rojão tem que ter
proteção” –  CNPJ 13.046.107/0001-12 7.600,00

43 27/06/2006 Pagamento de IRRF referente à publicidade da campanha “Pra segurar o rojão tem
que ter proteção” – CNPJ 13.046.107/0001-12 114,00

TOTAL 382.998,89

EVIDÊNCIA:
Extratos da conta corrente 58101-1, agência 3611-1, Banco do Brasil;
Processos de despesa correspondentes;
Contratos/convênios suportes das despesas examinadas.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"Dentre  as constatações apresentadas entendemos que as despesas pagas
com  recursos  da Atenção Básica devem ser transferidas para as contas
apropriadas.
Desta  forma,  esta  Secretaria  fará as correções necessárias visando
sanar as constatações registradas."

ANÁLISE DA EQUIPE:
A justificativa apresentada apenas corrobora a constatação em tela, de
tal forma que esta é mantida em sua íntegra

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 411.687.205-91  NOME: ROGERIO CARVALHO SANTOS
CARGO: SECRETáRIO MUNICIPAL DE SAúDE
CPF  : 150.249.545-72  NOME: LEDA LUCIA COUTO DE VASCONCELO
CARGO: SECRETáRIA MUNICIPAL DE SAúDE

3.2.10  CONSTATAÇÃO:
REALIZAÇÃO DE DESPESAS INDEVIDAS COM RECURSOS DO PAB.

FATO:
De  acordo  os  termos da Portaria n.º 3.925 de 13/11/1998, válida até
27/03/2006,  e  de sua sucessora, a Portaria n.º 648 de 28/08/2006, os
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recursos  destinados ao Bloco de Atenção Básica deverão ser destinados
ao finaciamento de ações e serviços de Atenção Básica à Saúde.
Ressalta-se   que   a  Portaria  n.º  3.925  remete  ao  "Manual  para
Organização  da  Atenção  Básica  no  SUS" para descrever tais ações e
serviços.
Em  exame  às despesas realizadas a partir da cc 58101-1 agência 3611-
1,Banco do Brasil no período compreendido entre março e junho de 2006,
foi  constatada  a  existência  de  diversos  gastos cujos objetos são
expressamente vedados pela legislação citada ou não guardam relação de
pertinência com a própria área de saúde.
Trata-se  de  despesas  realizadas  com o pagamento de multas, tarifas
bancárias,  serviços administrativos, divulgação/realização de eventos
e festividades, dentre outros.
As irregularidades encontradas são descritas no quadro a seguir:

ITEM DATA HISTÓRICO VALOR (R$)

01 02/03/2006 Pagamento de INSS com juros/multa referente a serviços de reforma do Hospital
Universitário 851,43

02 02/03/2006 Pagamento de INSS com juros/multa referente a serviços de vigilância armada (ref:
09/2005) 4.426,60

03 02/03/2006 Pagamento de INSS com juros/multa referente a serviços de limpeza e conservação
(ref: 09/2005) 12.684,02

04 02/03/2006 Pagamento de INSS com juros/multa referente a serviços de manutenção preventiva
e corretiva 524,43

05 02/03/2006 Pagamento de INSS com juros/multa referente a serviços de manutenção preventiva
e corretiva . 830,38

06 07/03/2006 Pagamento de tarifa bancária 10,00
07 16/03/2006 Pagamento de tarifa bancária 7,00
08 16/03/2006 Pagamento de serviços artísticos 14.440,00
09 20/03/2006 Pagamento de tarifa bancária 7,00
10 20/03/2006 Pagamento de tarifa bancária 7,00

11 21/03/2006 Pagamento de serviços de vigilância armada para unidades da SMS não ligadas à
atenção básica 41.545,13

12 21/03/2006 Pagamento de assinatura anual da Revista JAM (Jurídica Administração Municipal) 2.600,00
13 31/03/2006 Pagamento de serviço de buffet 7.965,00
14 07/04/2006 Pagamento de tarifa bancária 10,00
15 19/04/2006 Pagamento de tarifa bancária 7,00
16 19/04/2006 Pagamento de tarifa bancária 7,00

17 19/04/2006 Pagamento de serviços de vigilância armada para unidades da SMS não ligadas à
atenção básica 41.545,13

18 12/05/2006

Pagamento referente à locação palco com estrutura tipo box truss, 02 estruturas em
alumínio para  flay, 04 camarins, 10 banheiros químicos, backstage, 01 hose mix e
06 praticáveis,  para show artístico durante a  inauguração do CEMAR Siqueira
Campos.

7.600,00

19 18/05/2006 Pagamento de queima de fogos durante a inauguração do CEMAR Siqueira
Campos e dos Hospitais de Pronto Socorro Zona Norte e Zona Sul. 7.940,00

20 19/05/2006 Pagamento de serviços de vigilância armada para unidades da SMS não ligadas à
atenção básica 51.749,19

21 22/05/2006 Pagamento de serviços artísticos 14.440,00

22 24/05/2006 Pagamento de locação de 30 ônibus para transporte de comunidades para os eventos
da PMA em março de 2006 7.950,00

23 16/06/2006 Pagamento de impressão em silk screen em faixas para a divulgação de
inaugurações da SMS 3.599,10

24 16/06/2006 Pagamento de serviços artísticos 14.440,00
TOTAL 235.185,41
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.

EVIDÊNCIA:
Extrato da conta corrente 58101-1, agência 3611-1, Banco do Brasil;
Processos de despesa correspondentes;
Convênios/contratos suporte para os gastos.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"Esta  Secretaria  está  corrigindo  as  falhas  apontadas e que houve
apenas alguns equívocos não intencionais.
São justificados os seguintes pontos:
-As  despesas  com  serviços  de  vigilância  serão  desmembradas  por
área  de  atendimento: unidades básicas de saúde, hospitais e unidades
administrativas,   visando   facilitar   o   pagamento   com  recursos
específicos;
-O  pagamento  a  serviços  artísticos  foi  efetuado  com recursos da
atenção  básica  por  entendermos  que  as  atividades  são de caráter
pedagógico,  de  forma  interativa,  divulgando campanhas educativas e
promovendo a saúde da população."

ANÁLISE DA EQUIPE:
Em  linhas  gerais  a  SMS  reafirma  a existência de falhas, as quais
classifica  como  equívocos  não  intencionais. Quanto ao pagamento de
serviços  de  vigilância  armada  para  unidades  da SMS não ligadas à
atenção básica, a explicação fornecida apenas enuncia um fato que, por
si  só,  não elide a constatação apresentada. Com relação ao pagamento
de serviços artísticos, a argumentação apresentada não foi acompanhada
de  escoramento  documental.  Assim  sendo,  mantém-se  a  constatação
apresentada na íntegra.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 411.687.205-91  NOME: ROGERIO CARVALHO SANTOS
CARGO: SECRETáRIO MUNICIPAL DE SAúDE
CPF  : 150.249.545-72  NOME: LEDA LUCIA COUTO DE VASCONCELO
CARGO: SECRETáRIA MUNICIPAL DE SAúDE

3.2.11  CONSTATAÇÃO:
DIRECIONAMENTO EM SELEÇÃO DE FORNECEDOR.

FATO:
Em  análise  aos processos de despesa realizados a partir da cc 58101-
1,ag.  3611-1,  Banco  do Brasil foram constatadas irregularidades com
relação à aquisição de lanches para o Projeto "Mamãe Coruja" da SMS de
Aracaju, ligado ao seu Centro de Referência em DST/AIDS. Tal aquisição
se  deu,  por dispensa de licitação, em 19/05/2006 e teve como valor o
total de R$2.424,90.
Apresentaram  propostas  para o fornecimento dos gêneros em análise as
empresas a seguir elencadas:
a)CNPJ   : 05.455.640/0001-00 (proposta escolhida)
  Valor  : R$ 2.424,90
b)CNPJ   : 02.700.176/0001-81
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  Valor  : R$ 2.835,90
c)CNPJ   : 05.535.039/0001-27
  Valor  : R$ 3.000,30
    Ocorre   que,   em  pesquisa  ao  quadro  societário  das empresas
participantes,  foi  constatada  a  existência de três irmãs, cada uma
sócia  de  uma das firmas, indicando dessa forma a existência de vício
na escolha das empresas que forneceram propostas.
Ademais,  a  análise  das  propostas  fornecidas  revelam  um nível de
similaridade  (formatação  do  texto,  tipo  de fonte, alinhamento dos
termos,  abreviaturas  utilizadas, etc.) que apontam para a existência
de combinação entre as três empresas citadas.

EVIDÊNCIA:
Extratos da conta corrente 58101-1, agência 3611-1, Banco do Brasil;
Processos de despesa correspondentes;

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"A  DICOM  vem justificar a contratação da Empresa Comercial Corcovado
para fornecimento de lanches (achocolatado e biscoitos) para o Projeto
Mamãe Coruja. Foi solicitada (Memo 007/06) contratação de empresa para
fornecimento  de lanches diários para 35 gestantes a serem consultadas
com  horário  estabelecido  de entrega para as 7:00 horas da manhã. Na
época   foram   pesquisadas  algumas  empresas  que  não  demonstraram
interesse  bem  como não responderam a solicitação (Fax) anexo, devido
ao  horário  estabelecido  para  entrega  dos  lanches na Av. Barão de
Maruim,   704-Centro,  no  Centro  de  Referencia  em  DST/AIDS  e  da
quantidade  reduzida  diária, gerando custos altos e  conseqüentemente
preços  além  do de mercado para tal contratação. A empresa contratada
foi a única que respondeu a solicitação e cumpriu rigorosamente com as
necessidades pré-estabelecidas. Realizadas consultas verbais quanto ao
custo  dos  produtos verificamos a viabilidade da contratação, pois os
mesmos  se  encontravam  dentro do preço praticado no mercado. Fazendo
cumprir  a  legislação  vigente  quanto a necessidade de minimamente o
processo  fazer  constar  03  (três)  orçamentos,  assim o fizemos sem
atentarmos  para a possível ilegalidade ora levantada. Ressaltamos que
a  peculiaridade do pedido bem como a impossibilidade do armazenamento
e  a  dificuldade  da distribuição dos mesmos, fez-nos buscar a melhor
solução   para   a   aquisição.   Anexamos  a  presente  justificativa
levantamento  de  preço  atualizado (Supermercados Júlio Prado, Com. e
Dist.  Santos & Passos Ltda, G. Barbosa Comercial Ltda e Super Atacado
Big  Preço)  dos itens que compõem o processo para que seja verificado
que   o   município   não   teve   qualquer  prejuízo  na  contratação
estabelecida,    também   buscamos   assim   como   outrora,   empresa
especializada  no  ramo de alimentação (Ed Mar Comércio e Prestação de
Serviços  Ltda,  Nutril  Comercio  e  Serviço  Ltda)   e constatamos a
inviabilidade  de  possível  contratação  devido  o  preço  ofertado."

ANÁLISE DA EQUIPE:
A  justificativa apresentada não é acatada, mantendo-se, dessa forma a
constatação em sua íntegra, pois:
Os argumentos apresentados apenas tangenciam e não explicam o problema
central  da  constatação, qual seja: a  existência de três irmãs, cada
uma  sócia   de  uma  das  firmas  participantes  da coleta de preços,
apontando para direcionamento na escolha de fornecedor;
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Os   anexos   referenciados  na  resposta  da  SMS/Aracaju  não  foram
apresentados;
Por  fim a municipalidade afirma em suas razões que não atentou para o
parentesco acima descrito.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 150.249.545-72  NOME: LEDA LUCIA COUTO DE VASCONCELO
CARGO: SECRETáRIA MUNICIPAL DE SAúDE

3.2.12  CONSTATAÇÃO:
INDÍCIOS DE FRAUDE NA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO.

FATO:
Por  meio  de  dispensa de licitação em função de situação emergencial
indevidamente  caracterizada,  conforme  exposto  na  constatação  n.º
3.2.8, a SMS-Aracaju contratou serviços de marcenaria para a confecção
de mobiliário para hospitais municipais de Aracaju.
Ocorre  que,  para  os  serviços  que  totalizaram R$ 32.604,00, foram
fornecidos orçamentos por três empresas, a saber:
1) CNPJ 06.247.824/0001-47;
2) CNPJ 03.231.391/0001-44;
3) CNPJ 32.895.864/0001-05.
Em  circularização  realizada  com  a  Junta  Comercial  do  Estado de
Sergipe (JUCESE), verificou-se que:
a)  A  empresa  (1)  tem  por objeto "Serviço de jardinagem, inclusive
plantio  de gramado. Comércio varejista de plantas e flores naturais e
artificiais  e  frutos  ornamentais",  ou  seja, trata-se de um objeto
totalmente  diverso  da  confecção  de  móveis  para  a  qual forneceu
proposta;
b)  A  empresa  (2)  não  possui  ato constitutivo registrado na Junta
Comercial  do  estado  de  Sergipe.  Além disso sua denominação também
remete a serviços de jardinagem;
c)  A empresa (3), que cotou os menores preços e realizou os serviços,
apresenta  definição  vaga  da  sua  atividade econômica registrada na
JUCESE:  "Outros  serviços  prestados,  principalmente  às  empresas."
Assim   sendo,  verificou-se  que  as  três  empresas  envolvidas  não
apresentam  como  definição das suas atividades econômicas a confecção
de móveis ou outros serviços de marcenaria.
Além disso a equipe de fiscalização procedeu a inspeção "in loco" para
verificação  da  existência  física  das  empresas cotantes, sendo que
todas elas indicaram o município de Barra dos Coqueiros como sede. Por
meio   desta   inspeção   foi  constatado  que  nenhuma  das  empresas
funcionavam  nos  endereços  indicados  em  suas  propostas de preço e
certidões  emitidas  pela  JUCESE. Apenas foi localizado o endereço da
empresa  (1)  e,  em  entrevistas  realizadas  com  a  moradora  desta
residência e seus vizinhos, foi informado à equipe de fiscalização que
jamais  existiu  naquela  rua  empresa  de  marcenaria. Com relação às
empresas (2) e (3), seus endereços sequer existiam na rua indicada.
Por  fim,  registra-se  que  esta  equipçe  de  fiscalização  realizou
inspeção  "in  loco"  em duas das três Unidades de Saúde que receberam
mobiliário,  a saber: Pronto Socorro Zona Sul e CEMAR (bairro Siqueira
Campos). Na visita ao Pronto Socorro Zona Sul não foram encontrados:
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1. Móvel para a sala de estabilização;
2. Gaveteiro do posto de enfermagem;
3. Gaveteiro da sala de gesso;
4. Gaveteiro da sala de pequenas cirurgias;
5. Gavetões da sala de laudos (em seu lugar havia dois criados mudos).
Além  disso, é digno de nota que foi verificada fuga às especificações
em vários móveis encontrados na naquele Hospital.
Com  relação  ao  CEMAR, não foi localizado pela equipe o gaveteiro do
posto de enfermagem.

EVIDÊNCIA:
Relatório Fotográfico a seguir:

Conta de energia da residência indicada como
local de funcionamento da empresa (1)

Residência indicada como local de
funcionamento da empresa (1)

Rua da Abolição, Barra dos Coqueiros/SE,
indicada como endereços das firmas (2) e (3)

Rua da Abolição, Barra dos Coqueiros/SE,
indicada como endereços das firmas (2) e (3)

.
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Gaveteiro fora de especificação (sala de
recepção do Hospital Zona Sul)

Criado mudo colocado no lugar dos gavetões
da sala de laudo do Hospital Zona Sul

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"Parte desta resposta já está contemplada no inciso II do item 2.2.8 e
considerando   a   natureza   da   constatação,  serão  realizadas  as
averiguações necessárias.
O mobiliário fixo no caso da Unidade Fernando Franco não foi instalado
em  sua  totalidade,  porque  a  referida  unidade permanece em obras,
principalmente na sua unidade de emergência, onde terão os serviços de
ortopedia (gesso), pequenas cirurgias, e conseqüentemente a demanda de
raio  x.  Portanto,  as  salas que abrigam temporariamente os serviços
supracitados estão em caráter provisório. Com isto seus gaveteiros não
são  os  definitivos.  Quanto  aos  postos de enfermagem, estes também
terão  seus  gaveteiros definitivos propostos e detalhados pela equipe
técnica   desta   Secretaria  Municipal  de  Saúde,  assim  que  forem
concluídos   os   serviços   de   obras  de  reforma  e  ampliação  do
estabelecimento assistencial de saúde em questão.
Quanto aos gaveteiros do Cemar da Rua Bahia no bairro Siqueira Campos,
estes serão fixados no momento em que a unidade de internação e centro
cirúrgico  sejam ativados. Entretanto, mesmo com esta pendência, já se
encontram  nestes  postos de enfermagem, parte deste mobiliário fixado
nestes locais."

ANÁLISE DA EQUIPE:
A justificativa apenas corrobora a constatação apresentada, deste modo
esta é mantida em toda a sua extensão.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 411.687.205-91  NOME: ROGERIO CARVALHO SANTOS
CARGO: SECRETáRIO DE SAúDE MUNICIPAL
CPF  : 150.249.545-72  NOME: LEDA LUCIA COUTO DE VASCONCELO
CARGO: SECRETáRIA DE SAúDE MUNICIPAL

AÇÃO              :
0589
INCENTIVO FINANCEIRO A MUNICIPIOS HABILITADOS A PARTE V
ARIAVEL DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB PARA A SAUDE DA
 FAMILIA
OBJETIVO DA AÇÃO   :
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Estimular a implantação de equipes de saúde da família, agentes comuni
tários de saúde e equipes de saúde bucal nos municípios, visando à reo
rientação  das práticas assistenciais básicas, com ênfase nas ações de
prevenção de doenças e na promoção da saúde.
ORDEM DE SERVIÇO   : 182713
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
Implantação, composição e funcionamento das Equipes do PSF, além da ve
rificação da infra-estrutura das Unidades Básicas de Saúde onde  os a-
tendimentos são prestados.
AGENTE EXECUTOR    :
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU                       O
ORGAO PUBLICO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
FUNDO A FUNDO OU CONCESSãO
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 17.713.840,00

3.2.13  CONSTATAÇÃO:
CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.

FATO:
Constatou-se,  na  análise  do  convênio  06/2004,  celebrado  entre a
Secretaria   Municipal   de   Saúde  e  uma  Associação  cujo  CNPJ  é
32.845.729/0001-55,  que  por  meio  deste dispositivo foi efetivada a
contratação  indireta  e  irregular  de  Agentes Comunitários de Saúde
visando   ao   desenvolvimento   das  ações  básicas  de  saúde,  para
atendimento  ao  Programa  de  Saúde  da  Família. O referido convênio
previu  o repasse mensal pela SMS-Aracaju do montante de R$ 372.320,00
(trezentos  e  setenta  e  dois  mil,  trezentos  e vinte reais)para a
realização  das  ações  atribuídas  aos  Agentes Comunitários de Saúde
pelas normas do Programa Saúde da Família.
Em  relação  a questão da contratação dos ACS, existe no Ministério da
Saúde  a  recomendação  para  que  essas contratações se dêem de forma
direta  através de processo seletivo, ou indireta com a intervenção de
entidades do terceiro setor.
A  utilização  de   agentes  comunitários   de   saúde  terceirizados,
através  de  celebração de convênios com entidades não qualificadas na
área  de  saúde  não é modalidade prevista de contratação de ACS  para
compor as equipes do PSF.
Segundo   a   jurisprudência  do Tribunal de Contas da União, conforme
se  verifica  nos  Acórdãos  nº  1.146/2003 Plenário, nº 2.578/2004 da
1ª   Câmara  e  nº  1840/2005  da  1ª  Câmara,  "somente   podem   ser
consideradas  como   alternativas   válidas  para  a  contratação  dos
agentes  comunitários  de  saúde e demais profissionais das Equipes de
Saúde da Família, a contratação direta pelo município, com  a  criação
de   cargos   ou   empregos   públicos,  ou  a  contratação  indireta,
mediante a celebração de contrato de gestão com Organização Social  ou
termo   de   parceria com Organizações da Sociedade Civil de Interesse
Público  (OSCIP), nos termos  da Lei 9.637/98  e da Lei 9.790/99".
Ressalta-se  também  que  os  citados  Acórdãos  frisam,  que  somente
podem  ser estabelecidos contratos de gestão ou termos de parceria com
Organizações  Sociais qualificadas pelo Poder Executivo Federal ou com
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público qualificadas pelo
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Ministério  da  Justiça, que detenham prévia capacitação e experiência
na  área de saúde, fato não comprovado em relação a entidade, conforme
resultado da consulta ao sítio http: // www.mj.gov.br/sistemas/OSCIP.

EVIDÊNCIA:
Termo de Convênio nº 06/04.
tabela  extraída  do site do MJ, "Consulta Entidades Qualificadas como
OSCIP".

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"Da  análise  do  convênio  n.º  06/2004, verificamos que o mesmo esta
dentro  dos  parâmetros  legais  não  sendo  procedentes as afirmações
constantes no relatório.
O  Próprio  relatório  já  esclarece  a  possibilidade  da contratação
indireta  dos  agentes  comunitários  de  saúde  com  a intervenção de
entidades do terceiro setor.
Por  mais  que pese o entendimento de que a entidade teria que possuir
qualificação  na área de saúde, aqui em Aracaju não teríamos condições
de cumprir, pois não existe nenhuma na cidade.
Diante  desta  dificuldade  a  Secretaria  Municipal  de  Saúde buscou
desenvolver  ações  junto a entidade para qualificá-la, adequando-a as
necessidades do desenvolvimento do objeto do convênio.
Importante  frisar  que  só  no dia 05 de outubro do corrente, saiu em
definitivo a regulamentação sobre o assunto.
Neste  sentido,  como  a  regulamentação  definitiva  foi  fruto de um
entendimento nacional envolvendo os municípios, estados e o Ministério
da  Saúde,  esta  secretaria  já vinha desenvolvendo as atividades que
servirão  de condição para efetivação dos atuais agentes, como o curso
de  capacitação  previsto  nos  arts. 6º,II  e 7º,II da lei 11.350/06,
financiado pelo próprio Ministério da Saúde.
Portanto,  como  podemos  observar o entendimento de irregularidade na
contratação  dos  ACS,  não  pode subsistir diante dos esclarecimentos
prestados."

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se acatam os argumentos aqui apresentados, pois:
a  SMS confirma que a Entidade convenente não possui especialização na
área de saúde;
a  municipalidade alega ter buscado desenvolver ações junto a entidade
para  qualificá-la,  adequando-a às necessidades do desenvolvimento do
objeto  do  convênio,  porém  não  anexou  suporte  documental  a  tal
alegação;
o  fato de não existirem OSCIPs com especialização na área de saúde na
cidade de Aracaju não retira da SMS/Aracaju todas as possibilidades de
contratação,   uma   vez   que   existe  no  Ministério  da  Saúde   a
recomendação   para   que   essas contratações se dêem de forma direta
através  de  processo  seletivo  além  da  contratação  indireta com a
intervenção de entidades do terceiro setor;
por fim, ressalta-se que a jurisprudência do TCU citada na constatação
data do ano de 2003, portanto não prospera a alegação de que o fato da
regulamentação  o  tema  se  deu  apenas em outubro do corrente, o que
desobrigaria a municipalidade do seu cumprimento.
Mantém-se, portanto, o inteiro teor da constatação.
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IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 411.687.205-91  NOME: ROGERIO CARVALHO SANTOS
CARGO: SECRETáRIO MUNICIPAL DE SAúDE
CPF  : 150.249.545-72  NOME: LEDA LUCIA COUTO DE VASCONCELO
CARGO: SECRETáRIA MUNICIPAL DE SAúDE

3.2.14  CONSTATAÇÃO:
DEFICIÊNCIA NO CONTROLE DA CARGA HORÁRIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF.

FATO:
Com  relação   à  carga horária dos profissionais do Programa Saúde da
Família,  por ocasião das visitas de campo, verificou-se a presença de
fato  dos  profissionais desenvolvendo suas atividades nas Unidades de
Saúde.  Verificou-se, entretanto, que na Unidade de Saúde Lauro Dantas
Hora  existem  indícios  de  que  a  assinatura da folha de freqüência
ocorre apenas pro forma, tendo em vista que em visita realizada no dia
04/08/2006, no turno da manhã, existiam folhas de freqüência do mês de
agosto  não assinadas nos dias anteriores, sem qualquer justificativa,
bem  como  folha de freqüência com a assinatura até dias posteriores o
que  evidencia  a  ausência  de  controle  efetivo  da  freqüência dos
profissionais do PSF.

EVIDÊNCIA:
Folhas  de  freqüência  dos  profissionais do PSF da  Unidade de Saúde
Lauro Dantas Hora.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"A  SMS  de  Aracaju  adota  o  controle  de freqüência diária de seus
profissionais.  A ocorrência de ausência de assinatura e assinatura em
período  indevido  na  Unidade  de Saúde da Família Lauro Dantas Hora,
constituiu-se   em   fato   isolado   tendo  sido  tomada  às  medidas
administrativas  pertinentes  junto  à  gerência  da referida unidade,
imediatamente  após  a  vista  de  campo  efetuada  pelo auditor desta
Controladoria."

ANÁLISE DA EQUIPE:
A  justificativa  apresentada  não  desmente  o  fato  apresentado  na
constatação,   apenas  o  reputa  como  fato  isolado.  Em  seguida  a
SMS/Aracaju  faz  menção  a "medidas administrativas pertinentes" sem,
contudo,  explicitá-las ou suportá-las documentalmente. Ante o exposto
mantém-se, em sua totalidade a constatação apresentada.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 411.687.205-91  NOME: ROGERIO CARVALHO SANTOS
CARGO: SECRETáRIO MUNICIPAL DE SAúDE
CPF  : 150.249.545-72  NOME: LEDA LUCIA COUTO DE VASCONCELO
CARGO: SECRETáRIA MUNICIPAL DE SAúDE

3.2.15  CONSTATAÇÃO:
PROBLEMAS NA ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTO DANTAS.
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FATO:
Durante  os  trabalhos  de  campo, em visita à Unidade Básica de Saúde
Porto  Dantas,  foi  verificada a existência de infiltração de umidade
nas paredes do seu consultório médico.

EVIDÊNCIA:
Relato fotográfico a seguir:

Foto de Consultório Médido na Unidade de
Saúde Porto Dantas.

Infiltração em parede de consultório médico
na US Porto Dantas.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"A  empresa  que  realiza  o serviço de manutenção predial está com um
cronograma  para  executar  os  serviços previstos no mês de outubro a
dezembro de 2006."

ANÁLISE DA EQUIPE:
A justificativa apresentada corrobora a constatação da equipe e carece
de  suporte  documental.  Por  estas  razões  mantém-se, na íntegra, a
constatação apresentada.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 411.687.205-91  NOME: ROGERIO CARVALHO SANTOS
CARGO: SECRETáRIO MUNICIPAL DE SAúDE
CPF  : 150.249.545-72  NOME: LEDA LUCIA COUTO DE VASCONCELO
CARGO: SECRETáRIA MUNICIPAL DE SAúDE

AÇÃO              :
8581
ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE S
AUDE - NACIONAL
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Financiamento para a adequação e ampliação da rede de serviços de   a-
tenção básica de saúde; apoio técnico e financiamento para melhoria a-
dequação da rede de serviços caracterizada como de primeira referência
para a atenção básica.
ORDEM DE SERVIÇO   : 181875
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
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Construção/Reforma de Unidade de Saúde  e aquisição de equipamentos.
AGENTE EXECUTOR    :
ARACAJU
ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL
QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
CONVÊNIO SIAFI 519166
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 525.591,99

3.2.16  CONSTATAÇÃO:
IMPROPRIEDADES NA CELEBRAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.

FATO:
Foi analisado o seguinte procedimento licitatório:
Tomada de Preço n° 017, de 16/09/04.
Número do Convênio: 5336 celebrado em 30/12/2004 entre o Ministério da
Saúde e a Prefeitura Municipal de Aracaju.
Objeto:Construção  da  Unidade  Básica  de  Saúde  no  Bairro  Getúlio
Vargas.
Valor Licitado (R$): 426.117,44.
O   resultado   da   análise   do   procedimento  licitatório  apontou
existência das seguintes impropriedades:
A) Ausência de detalhamento de serviços quantificados como verba (vb),
no  valor  total  de  R$  14.522,26,  conforme  planilha  orçamentária
elaborada  pela Empresa Municipal de Urbanização - EMURB, contrariando
o estabelecido no inciso II, art.7° da Lei n° 8.666/93:
-  Serviços  sem  detalhamento  da  Planilha  Orçamentária referente à
Construção  da  Unidade  Básica  de  Saúde  no  Bairro  Getúlio Vargas
(Licitação  na  modalidade  de Tomada de Preço n° 017/2004, referência
Junho de 2004):

Item Serviços U N Total (R$)
01.004 Ligação provisória de água Vb 230,10
01.005 Ligação provisória de luz Vb 633,10
01.010 Projeto estrutural Vb 1.500,00
01.011 Projeto elétrico Vb 1.500,00
01.012 Projeto hidro-sanitário Vb 1.500,00
01.013 Projeto Telefônico Vb 800,01
01.014 Projeto de Lógica Vb 800,01
10.012 Ferragem para porta de vidro Cj 2.669,04
16.012 Remoção e transp. de material de instalações provisórias Vb 780,00
16.013 Elaboração de “AS BUILT” Vb 2.680,00
16.016 Limpeza da obra Vb 1.430,00

Total 14.522,26
tabela

B) Homologação de proposta de preço considerada inexeqüível.
Constatou-se, no julgamento referente à modalidade de licitação Tomada
de  Preço  n°  017/2004,  que  a Comissão de Licitação, designada pela
Resolução  n°  007/2004,  desclassificou  a  proposta apresentada pela



Controladoria-Geral da União                                                                Secretaria Federal de Controle Interno 159
Missão da SFC: “Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos.”

22º Sorteio de Unidades Municipais –  Aracaju - SE

empresa  com  cadastro  na Receita Federal CNPJ n° 13.143.284/0001-17,
por  manifestar custo de mão-de-obra inferior à tabela do Sindicato da
Indústria  da  Construção  Civil - SINDUSCON, conforme discriminação a
seguir:
Custo  unitário  horário  da  Mão-de-obra  de  servente (Curva ABC) da
proposta vencedora: R$ 1,18;
Custo  unitário  horário  da  Mão-de-obra  de  servente  da  tabela do
SINDUSCON: R$ 1,21;
Custo  unitário  horário  da  Mão-de-obra  de  pedreiro (Curva ABC) da
proposta vencedora: R$ 1,87;
Custo  unitário  horário  da  Mão-de-obra  de  pedreiro  da  tabela do
SINDUSCON: R$ 1,90.
A  empresa  impetrou  recurso, o qual não foi acatado pela Comissão de
Licitação, em função da falta de atendimento ao disposto no item VIII,
inciso  III  do Edital de licitação (Desclassificação de propostas com
preços  manifestamente inexeqüíveis), conjugado com os esclarecimentos
feitos  pela  Presidente  da  Comissão  de  Licitação antes da fase de
apresentação  das  propostas,  quanto  aos  critérios  de  julgamento,
conforme  Ofício  Circular  n°  062/2004,  de 04/10/2004, enviado pela
Presidente  da Comissão aos participantes do certame, onde ficou claro
que  a  análise dos preços dar-se-ia por itens e não apenas pelo preço
global.
Não  obstante a Comissão Julgadora haver desclassificado a proposta da
empresa   com   CNPJ   n°   13.143.284/0001-17,  conforme  parecer  de
27/12/2004,  a Presidência da EMURB, à época do certame, não acolheu o
julgamento  da  Comissão  de  Licitação e determinou sua reformulação,
conforme  ata  conclusiva datada de 04/01/2005, declarando vencedora a
empresa com CNPJ mencionado, contrariando o disposto nos arts. 43 e 44
da Lei n° 8.666/93.

EVIDÊNCIA:
Proposta da empresa vencedora da Tomada de Preço n° 17/2004, Tabela do
SINDUSCON, Ofício n° 062/2004 da Presidência da Comissão de Licitação,
Parecer  da  Comissão  de  Licitação de 27/12/2004 e Ata conclusiva de
04/01/2005.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"Atendendo  as  considerações  sobre  a  Tomada  de  Preço  nº  017 de
16/09/04,  realizada pela Empresa Municipal de Urbanização, informamos
que  estamos  solicitando  da  referida empresa a anulação do processo
licitatório  e  conseqüentemente  abertura  de novo processo, tendo em
vista que a obra ainda não foi iniciada."

ANÁLISE DA EQUIPE:
A  justificativa  apenas  será  acatada  quando a Empresa Municipal de
Urbanização   -   EMURB  celebrar  novo  procedimento  licitatório  em
consonância com os dispositivos da Lei n° 8.666/93.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 177.291.736-20  NOME: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
CARGO: EX PRESIDENTE DA EMURB
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3.2.17  CONSTATAÇÃO:
PAGAMENTO INDEVIDO NO VALOR DE R$ 3.666,37.

FATO:
O  resultado  da  inspeção física realizada nas obras de construção da
Unidade Básica de Saúde no Bairro Getúlio Vargas apontou existência de
pagamento  indevido,  no  valor  total  de R$ 3.666,37, Nota Fiscal n°
2792,  de  28/12/2005,  em relação à execução de serviços preliminares
como:limpeza  do  terreno, ligação provisória de água e luz e cerca de
madeira  de  06  fios  de  arame,  tendo em vista que a Presidência da
Empresa Municipal de Urbanização - EMURB, à época do ocorrido, expediu
Ordem  Inicial  de  Serviço  sem  aguardar  a  liberação definitiva do
terreno  que  se  encontra  em  processo  judicial  de desapropriação,
contrariando  o Princípio Constitucional da Eficiência estabelecido no
art. 37 da Carta Magna.

EVIDÊNCIA:
Ordem  Inicial  de  Serviço  expedida em 19/12/2005, Medição n° 01, de
27/12/2005, inspeção física, Registros Fotográficos:

Terreno não liberado.

Terreno não liberado.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"Não  houve pagamento indevido. Ressalta-se que a obra estava prevista
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para iniciar em 2005, mas o proprietário do terreno após concordar com
o  valor  da desapropriação resolveu entrar na justiça solicitando uma
perícia de avaliação de imóvel.
A  primeira  medição  foi  paga  e os serviços foram realizados, mas a
fiscalização ocorreu em data posterior aos serviços executados, quando
a  limpeza  do  terreno  já  estava comprometida com o crescimento das
vegetações rasteiras."

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não  procede  a  alegação  da  Secretaria Municipal de Saúde, tendo em
vista  que  a Ordem de Serviços para início das obras de construção da
Unidade  Básica  de Saúde no Bairro Getúlio Vargas deveria ser emitida
após a comprovação de propriedade do terreno, por parte da Prefeitura,
mediante escritura pública registrada em cartório.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 177.291.736-20  NOME: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
CARGO: EX PRESIDENTE DA EMURB

AÇÃO              :
8581
ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE S
AUDE - NACIONAL
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Financiamento para a adequação e ampliação da rede de serviços de   a-
tenção básica de saúde; apoio técnico e financiamento para melhoria a-
dequação da rede de serviços caracterizada como de primeira referência
para a atenção básica.
ORDEM DE SERVIÇO   : 181879
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
Construção/Reforma de Unidade de Saúde  e aquisição de equipamentos.
AGENTE EXECUTOR    :
ARACAJU
ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL
QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
CONVÊNIO SIAFI 503080
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 661.035,71

3.2.18  CONSTATAÇÃO:
EQUIPAMENTOS  E  MÓVEIS  HOSPITALARES, ADQUIRIDOS NO VALOR TOTAL DE R$
36.886,90,  ANTES  DO INÍCIO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA
DE SAÚDE.

FATO:
A  análise  da  execução  do Convênio n° 3067, celebrado em 30/06/2004
entre  o  Ministério  da  Saúde  e  a Prefeitura Municipal de Aracaju,
referente  à construção da Unidade Básica de Saúde no bairro Jabotiana
e  aquisição  de  equipamentos  e  móveis  hospitalares, apontou que a
Secretaria  Municipal  de  Saúde,  em  março do corrente ano, executou
despesas   com   material   permanente   no  valor  de  R$  36.886,90,
correspondente  a  26,93%  do  total  previsto  para esta natureza (R$
136.987,01), sem sequer haver iniciado o procedimento licitatório para
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a construção da Unidade.
É importante ressaltar que as notas fiscais de aquisição não contêm n°
de  série  dos  equipamentos  e  não  fazem  referência ao Convênio em
questão,  não  sendo  possível  a  verificação  da compatibilidade dos
equipamentos e móveis com as respectivas notas fiscais, tendo em vista
que  se  encontram  armazenados  no galpão da Divisão de Patrimônio da
Prefeitura  Municipal  de Aracaju, localizado no bairro Coroa do Meio,
sem  documento  algum  que  informe  o número do Convênio relacionado,
correndo  o  prazo de garantia do fornecedor e sob pena de tornarem-se
obsoletos  pela  falta de uso, contrariando o Princípio Constitucional
da Eficiência, nos termos do art. 37 da Carta Magna.
- Convênio n° 3067:
Objeto: Unidade Básica de Saúde no Bairro Jabotiana.
-   Relação  dos  equipamentos/móveis  hospitalares,  sem  utilização,
adquiridos no valor total de R$ 36.886,90:

Descrição Qtde Ambiente Nota Fiscal Total (R$)
Maca acolchoada
fixa sem grades

12 Consultórios Médicos 001578, de
08/03/2006

2.807,04

Mesa para exame
ginecológico

01 Consultório Médico 001578, de
08/03/2006

686,91

Cadeira de rodas
Dobrável

01 Sala de Curativo 001578, de
08/03/2006

259,91

Autoclave horizontal
Digital, capacidade
30 L

01 Sala de Esterilização 001924, de
23/03/2006

2.460,00

Esfignomanômetro
de Pedestal, press
connel

13 Consultórios Médicos, Sala de
Vacina, Sala de Curativos

001922, de
20/03/2006

1.932,84

Aparelho de ar
condicionado 10.000
BTU

15 Consultórios Médicos, sala de
esterilização, sala de vacina e sala
de curativo

001503, de
03/03/2006

12.225,00

Cadeira
Odontológica
revestida em PVC,
Marca OLSEN

02 Consultório Odontológico 023187, de
06/03/2006

10.820,00

Amalgamador
Capsular Digital
Vibramat, Marca
Schuster

02 Consultório Odontológico 000132, de
16/03/2006

1.165,70

Compressor com
filtro e sem óleo,
Mod. CD-TOP 50,
marca FIAC

02 Consultório Odontológico 000132, de
16/03/2006

2.787,50

Estetoscópio infantil,
modelo som simples,
marca Missouri

10 Consultórios Médicos 225, de
13/03/2006

183,50

Estetoscópio adulto,
modelo som simples,
marca Missouri

10 Consultórios Médicos 225, de
13/03/2006

183,50
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Descrição Qtde Ambiente Nota Fiscal Total (R$)
Negatoscópio de
Parede com 01 corpo

11 Consultórios Médicos e
Odontológico

225 de
13/03/2006

1.375,00

Total 36.886,90
Tabela

EVIDÊNCIA:
Convênio  n° 3067, notas fiscais de aquisição de equipamentos e móveis
hospitalares referentes ao Pregão n° 01/06 e inspeção física realizada
no  galpão da Divisão de Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde e
no  local  onde  será  construída  Unidade  Básica  de Saúde no bairro
Jabotiana.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"Considerando  que  não  existe hierarquia estabelecida na execução do
Convênio,  a  Secretaria  Municipal  de  Saúde  optou  pela compra dos
Equipamentos  descriminados  no  Convênio  de  Nº 3067 somando - se ao
pregão  já  estabelecido  para  aquisição de Equipamentos das diversas
USF.  No  que  se  refere aos Patrimônios dos Equipamentos, já se está
operando para que todos tenham os devidos Patrimônios, conforme quadro
abaixo."

ESPECIFICAÇÃO QUANT. AMBIENTE PATRIMÔNIO Nº DA
NOTA

CONVÊNIO

Maca acolchoada
fixa sem grade

12 Consultório Médico S/P 1578 3067

Maca p/ exame
ginecológico

01 Consultório Médico S/P 1578 3067

Cadeira de rodas
dobrável

01 Sala de curativos S/P 1578 3067

Autoclave
horizontal digital
(capac. (30 Lt).

01 Sala de Esterilização S/P 1924 3067

Esfignomanometro
de pedestal, press
connel.

13 Consult. Médico,
Vacina, Curativo.

S/P 1922 3067

Aparelho de ar
condicionado
10.000 btus (Gree)

15 Consult. Médica
Esterilização, Vacina

e Curativo.

1007 a 1011
1013 a 1020,
1023, 1024,21028.

1503 3067

Cadeira
Odontológica
revestida em pvc

02 Consult. Odontol. S/P 23187 3067

Amalgamador
cápsular digital

02 Consult. Odontol. S/P 132 3067

Compressor com
filtro sem óleo

02 Consult.Odontol. 2317 e 2318 225 3067

Estetoscópio infantil 10 Consult. Médico S/P 225 3067
Estetoscópio adulto 10 Consult. Médico S/P 225 3067
Negatoscópio de
parede

11 Consult. Médico e
Odontológico

S/P 225 3067
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ANÁLISE DA EQUIPE:
Não  procede  a  alegação  da  Secretaria Municipal de Saúde, tendo em
vista que, embora o cronograma do plano de trabalho aprovado referente
ao  Convênio n° 3067 não estabeleça hierarquia de prazo entre as obras
de  construção  da  Unidade  de  Saúde  Básica e aquisição de móveis e
equipamentos hospitalares, de acordo com o Princípio Constitucional da
Eficiência, a Convenente deveria apenas executar despesas de aquisição
de   materiais   dessa  natureza  quando  da  conclusão  das  obras  e
instalações   prediais,  de  modo  a  evitar:  perda  de  garantia  de
fornecedor  e  prejuízo  na  falta  de  utilização  dos equipamentos e
móveis,  uma  vez que as obras desse porte demandam prazo de 06 (seis)
meses  a  01  (um)  ano de construção, contados a partir da emissão da
ordem inicial de serviço.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 411.687.205-91  NOME: ROGERIO CARVALHO SANTOS
CARGO: SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

AÇÃO              :
8581
ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE S
AUDE - NACIONAL
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Financiamento para a adequação e ampliação da rede de serviços de   a-
tenção básica de saúde; apoio técnico e financiamento para melhoria a-
dequação da rede de serviços caracterizada como de primeira referência
para a atenção básica.
ORDEM DE SERVIÇO   : 181880
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
Construção/Reforma de Unidade de Saúde  e aquisição de equipamentos.
AGENTE EXECUTOR    :
ARACAJU
ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL
QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
CONVÊNIO SIAFI 503079
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 661.035,71

3.2.19  CONSTATAÇÃO:
FALTA  DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS HOSPITALARES, ADQUIRIDOS
NO VALOR TOTAL DE R$ 10.563,14.

FATO:
O resultado da inspeção física realizada na Unidade Básica de Saúde no
bairro  Robalo,  objeto  do  Convênio  n° 3065 celebrado em 30/06/2004
entre  o  Ministério  da  Saúde  e  a Prefeitura Municipal de Aracaju,
apontou   que   os   equipamentos   e   móveis   hospitalares,  abaixo
discriminados,  adquiridos desde março do ano corrente, no valor total
de  R$  10.563,14,  não  foram  encontrados nos ambientes previstos no
plano  de  trabalho  aprovado  pelo  Órgão  Concedente, contrariando o
disposto  no  art.  2° da Instrução Normativa da Secretaria do Tesouro
Nacional - STN n° 01/97:
- Convênio n° 3065:
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Objeto: Unidade Básica de Saúde no Bairro Robalo.
-  Relação  dos  equipamentos/móveis  hospitalares  não encontrados na
Unidade, adquiridos no valor total de R$  10.563,14:
-  Registros  Fotográficos da inspeção física realizada na Unidade que
apontou  falta  de instalação de equipamentos e móveis hospitalares no
total   de   R$   10.563,14  e  uso  indevido  Estufas,  no  setor  de
Esterilização,  em  lugar  da  Autoclave  Digital com capacidade de 30
litros,  adquirida  desde  março  corrente,  conforme  nota  fiscal n°
001924, de 23/03/2006 no valor unitário de R$ 2.460,00, contrariando o
disposto   na   Resolução   RDC   n°   50/2002   da  Agência  Nacional
de Vigilância Sanitária - ANVISA.

EVIDÊNCIA:
Notas  Fiscais  de  aquisição  de  equipamentos  e móveis hospitalares
referentes ao Pregão n° 01/2006 e inspeção física na Unidade Básica de
Saúde  no Robalo e na Divisão de Patrimônio da Secretaria Municipal de
Saúde (Convênio n° 3065). Registro fotográfico:

Descrição Qtde Ambiente Nota Fiscal Total (R$)
Esfignomanômetro
de Pedestal, press
connel

07 Consultórios Médicos n° 03, 05,
06, 08, 10, Sala de Curativo e Sala
de Vacina

001922, de
20/03/2006

1.040,76

Autoclave horizontal
Digital, capacidade
30 L

01 Sala de Esterilização 001924, de
23/03/2006

2.460,00

Aparelho de ar
condicionado 10.000
BTU

01 Sala de Esterilização 001503, de
03/03/2006

815,00

Aparelho de ar
condicionado
18.000 BTU, SPLIT

01 Farmácia 001503, de
03/03/2006

1.520,00

Amalgamador
Capsular Digital
Vibramat, Marca
Schuster

02 Consultório Odontológico 000132, de
16/03/2006

1.165,70

Carro Funcional de
Higienização –
Amerida Bolsa
Amarela

01 Divisão de material de limpeza
DML

0036365, de
08/03/2006

924,00

Estetoscópio infantil,
modelo som simples,
marca Missouri

08 Consultórios Médicos n° 01 a 08 225, de
13/03/2006

146,80

Estetoscópio adulto,
modelo som simples,
marca Missouri

08 Consultórios Médicos n° 01 a 08 225, de
13/03/2006

146,80

Negatoscópio de
Parede com 01 corpo

14 Consultórios Médicos n° 01 a 10,
Consultório Odontológico, Sala de
Curativo, Sala de Observação, Sala
de Vacina

225 de
13/03/2006

1.750,00
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Descrição Qtde Ambiente Nota Fiscal Total (R$)
Mesa Mayo em Inox 02 Consultório n° 10 e Consultório

Odontológico
1578 de

08/03/2006
594,08

Total 10.563,14

Tabela

Detalhe do uso indevido de Estufas.

Detalhe  do  Consultório  Odontológico,  onde  está  sendo utilizado
amalgamador particular em lugar dos adquiridos desde março no valor de

R$ 1.165,70.
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Detalhe  dos  Consultórios  Médicos,  onde  não foram encontrados os
negatoscópios de parede com 1 corpo.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"Os  equipamentos  que  não  estão  sendo  utilizados  e  encontram-se
armazenados na Divisão de Patrimônio da Secretaria Municipal da Saúde,
estão  aguardando  a  implantação  de  mais  duas  equipes de Saúde da
Família  visto  que  a  USF Santa Terezinha encontra-se em uma área de
expansão."

ESPECIFICAÇÃO QUANT. AMBIENTE PATRIMÔNIO Nº DA
NOTA

CONVÊNIO

Esfignomanômetro
de Pedestal

07 Consult. Médico:
03, 05, 06, 08, 10,
sala de curativo e

vacina.

S/P 1922 3065

Autoclave Horizontal
digital

01 Sala esterilização 1904 1924 3065

Aparelho de ar
condicionado 10.000
btus

01 Sala esterilização S/P 1503 3065

Aparelho de ar
condicionado 18.000
btus/Split.

01 Farmácia S/P 1503 3065

Amalgamador 02 Consult.Odontol. S/P 132 3065
Carro funcional de
higiênização

01 Divisão de
material de

limpeza / DML

S/P 36365 3065

Estetoscópio infantil 08 Consultório
Médico de 1 a 8

S/P 225 3065

Estetoscópio adulto 18 Consultório
Médico de 1 a 8

S/P 225 3065

Negatoscópio de
Parede

14 Consultório
Médico de 1 a 10,
sala de curativo,

vacina,
observação.

2155 a 2167 225 3065
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ESPECIFICAÇÃO QUANT. AMBIENTE PATRIMÔNIO Nº DA
NOTA

CONVÊNIO

Mesa mayo em inox 02 Consultório nº 10 e
Consultório

Odontológico.

S/P 1578 3065

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não  procede  a  alegação  da  Secretaria Municipal de Saúde, tendo em
vista  que  as obras da Unidade Básica de Saúde do Robalo encontram-se
totalmente concluídas desde abril corrente e o motivo apresentado pelo
Órgão Municipal - implantação de mais duas equipes de Saúde da Família
visto  que a USF Santa Terezinha encontra-se em uma área de expansão -
não  obsta  a  instalação  dos  equipamentos  e móveis hospitalares na
Unidade  de  Saúde, adquiridos desde março do mesmo ano no total de R$
10.563,14.  É importante ressaltar que o Plano de Trabalho aprovado no
Convênio  n°  3065  prevê,  que  tão  logo  concluídas  as  obras e as
instalações  prediais  da  Unidade  Básica de Saúde, os equipamentos e
móveis  hospitalares devem ser imediatamente instalados com o objetivo
único de atender ao interesse público local.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 411.687.205-9   NOME: ROGERIO CARVALHO SANTOS
CARGO: SECRETáRIO MUNICIPAL DA SAúDE

3.2.20  CONSTATAÇÃO:
FALTA  DE DETALHAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, NO VALOR TOTAL
DE R$ 14.509,76.

FATO:
Foi analisado o seguinte procedimento licitatório:
Tomada de Preço n° 020, de 22/11/04.
Número do Convênio: 3065.
Objeto: Construção da Unidade Básica de Saúde no Bairro Robalo.
Valor Licitado: R$ 447.229,99.
O  resultado da análise do procedimento licitatório mencionado apontou
que  houve  falta de detalhamento de serviços quantificados como verba
(vb),  no  valor total de R$ 14.509,76, conforme planilha orçamentária
elaborada  pela Empresa Municipal de Urbanização - EMURB, contrariando
o estabelecido no inciso II, art. 7° da Lei n° 8.666/93:
-  Relação  de  serviços  sem  detalhamento  da  Planilha Orçamentária
referente  à  Construção  da  Unidade Básica de Saúde no Bairro Robalo
(Licitação  na  modalidade  de Tomada de Preço n° 020/2004, referência
Junho de 2004):

Item Serviços U N Total (R$)
01.004 Ligação provisória de água Vb 230,10
01.005 Ligação provisória de luz Vb 633,10
01.010 Projeto estrutural Vb 1.500,00
01.011 Projeto elétrico Vb 1.500,00
01.012 Projeto hidro-sanitário Vb 1.500,00
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Item Serviços U N Total (R$)
01.013 Projeto Telefônico Vb 800,01
01.014 Projeto de Lógica Vb 800,01
10.012 Ferragem para porta de vidro Cj 2.669,04
16.012 Remoção e transp. de material de instalações provisórias Vb 780,00
16.013 Elaboração de “AS BUILT” Vb 2.667,50
16.016 Limpeza da obra Vb 1.430,00

Total 14.509,76
Tabela

EVIDÊNCIA:
Planilha  orçamentária e Proposta vencedora da licitação na modalidade
de Tomada de Preço n° 020/04.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"Na  Secretaria Municipal de Saúde, quando ocorrem licitações, admite-
se  em  projetos,  ligação provisória, limpeza da obra e "AS BUILT" os
valores  em verba, mas também pode-se desmembrá-los em m, m² e m³, com
seus respectivos valores totalizando a verba cobrada."

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não  procede  a  alegação  da  Secretaria Municipal de Saúde, tendo em
vista  que de acordo com o estabelecido no § 2°, inciso II, art. 7° da
Lei  n° 8.666/93, as obras e os serviços somente poderão ser licitados
quando  existir  orçamento  detalhado  em  planilhas  que  expressem a
composição de todos os seus custos unitários.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 177.291.736-20  NOME: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
CARGO: EX PRESIDENTE DA EMURB

3.2.21  CONSTATAÇÃO:
PAGAMENTO POR SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS, NO VALOR DE R$ 6.723,77.

FATO:
O  resultado  da  inspeção física realizada nas obras de construção da
Unidade  Básica  de  Saúde  no  bairro  Robalo  apontou  existência de
pagamento  por  serviços  não  executados  no valor de R$ 6.723,77, em
relação  ao  item  02 da décima primeira planilha de medição - Momento
Extraordinário  de Transporte de material de bota-fora a uma distância
excedente  à  media  usual de 20 Km (DMT), contrariando o disposto nos
arts.  62  e 63 da Lei n° 4.320/64 (pagamento sem regular liquidação),
conforme memória de cálculo a seguir:
a)  Volume de Carga mecânica de material de 1ª categoria medido e pago
na 11ª medição acumulada: 207,43 m3;
b)  Momento  Extraordinário  de  Transporte,  por volume, com caminhão
basculante  ou carroceria, em estrada pavimentada medido e pago na 11ª
medição acumulada: 18.454,50 m3xKm;
c)  Cálculo da distância de transporte de material de bota-fora medida
e  paga na 11ª medição acumulada: 18.454,50 m3xKm /207,43 m3  =  88,97
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Km;
d)  Cálculo  do  excesso  de Momento Extraordinário de Transporte, por
volume,  de  transporte  de  material (bota-fora) medido e pago na 11ª
medição acumulada, considerando uma distância média de transporte (DMT
=  20  Km):  (88,97 Km - 20 Km) * 207,43 m3 = (68,97 Km) * 207,43 m3 =
14.306,45 m3xKm;
e)  Cálculo  do  preço  pago pelo excesso de Momento Extraordinário de
Transporte, por volume, de transporte de material (bota-fora) medido e
pago  na  11ª  medição  acumulada, considerando uma distância média de
transporte (DMT = 20 Km): 14.306,45 m3xKm * 0,47 = R$ 6.724,03.
-  Contrato  n°  99.003/05-0: Construção da Unidade Básica de Saúde no
Bairro Robalo.

Serviço Medição
Acum.

U N Qtde Preço
Unitário

(R$)

Total
Medido

(R$)
Momento extraordinário de
transporte, com caminhão
basculante ou carroceria, por
volume, em estrada pavimentada.
(Fundação – Movimento de Terra)
(Excesso Transp. superior a 20 Km)

11ª M3xKm 14.306,45 0,47 6.724,03

Total de Serviços pagos e não executados 6.724,03
Tabela

EVIDÊNCIA:
Pagamento  referente ao Momento de Transporte Extraordinário excedente
a  20  Km  de  distância  média  de  transporte  (dmt), no total de R$
8.113,94 e inspeção "in loco".

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"A  obra  foi  executada 100%. O valor que foi pago é demonstrado pela
memória   de   cálculo   nos   quantitativos   da  obra  em  questão."

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não  procede  a  alegação  da  Secretaria Municipal de Saúde, tendo em
vista  que  não foi apresentada a memória de cálculo dos quantitativos
de  serviços que comprove a execução do item Momento Extraordinário de
Transporte  de  material  de  bota-fora  medida  e paga no valor de R$
6.724,03.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 351.322.565-20  NOME: GERALDO SANTANA OLIVEIRA
CARGO: ENGENHEIRO FISCAL DA OBRA

AÇÃO              :
8581
ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE S
AUDE - NACIONAL
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Financiamento para a adequação e ampliação da rede de serviços de   a-
tenção básica de saúde; apoio técnico e financiamento para melhoria a-
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dequação da rede de serviços caracterizada como de primeira referência
para a atenção básica.
ORDEM DE SERVIÇO   : 181881
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
Construção/Reforma de Unidade de Saúde  e aquisição de equipamentos.
AGENTE EXECUTOR    :
ARACAJU
ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL
QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
CONVÊNIO SIAFI 503078
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 744.700,00

3.2.22  CONSTATAÇÃO:
EQUIPAMENTOS  E  MÓVEIS  HOSPITALARES, ADQUIRIDOS NO VALOR TOTAL DE R$
49.289,62,  ANTES  DA  CONCLUSÃO  DAS  OBRAS  DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE
BÁSICA DE SAÚDE.

FATO:
A  análise  da  execução  do Convênio n° 3068, celebrado em 30/06/2004
entre  o  Ministério  da  Saúde  e  a Prefeitura Municipal de Aracaju,
apontou  que  a Secretaria Municipal de Saúde adquiriu, desde março do
corrente  ano,  equipamentos  e  móveis hospitalares no valor total de
R$  49.289,62, correspondente a 30,16% do total previsto para material
permanente  (R$  163.441,56), antes do término das obras de construção
da  Unidade  básica de Saúde no bairro Augusto Franco que se encontram
paralisadas e sem previsão de conclusão.
É importante ressaltar que as notas fiscais de aquisição não contêm n°
de  série  dos  equipamentos  e  não  fazem  referência ao Convênio em
questão,  não  sendo  possível  a  verificação  da compatibilidade dos
equipamentos  e  móveis, abaixo relacionados, com as respectivas notas
fiscais  de  aquisição, tendo em vista que se encontram armazenados no
galpão  da  Divisão  de Patrimônio da Prefeitura Municipal de Aracaju,
localizado  no bairro Coroa do Meio, sem documento algum que informe o
número  do  Convênio  relacionado,  correndo  o  prazo  de garantia do
fornecedor  e  sob  pena  de  tornarem-se obsoletos pela falta de uso,
contrariando  o  Princípio Constitucional da Eficiência, nos termos do
art. 37 da Carta Magna.
- Convênio n° 3068:
Objeto: Unidade Básica de Saúde no Bairro Augusto Franco.
-   Relação  dos  equipamentos/móveis  hospitalares,  sem  utilização,
adquiridos no valor total de R$ 49.289,62 :

Descrição Qtde Ambiente Nota Fiscal Total (R$)
Maca acolchoada
fixa sem grades

13 Consultórios Médicos 001578, de
08/03/2006

3.040,96

Mesa para exame
ginecológico

01 Consultório Médico 001578, de
08/03/2006

686,91

Cadeira de rodas
Dobrável

01 Sala de Curativo 001578, de
08/03/2006

259,91

Autoclave horizontal
Digital, capacidade
30 L

01 Sala de Esterilização 001924, de
23/03/2006

2.460,00
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Descrição Qtde Ambiente Nota Fiscal Total (R$)
Esfignomanômetro
de Pedestal, press
connel

13 Consultórios Médicos 001922, de
20/03/2006

1.932,84

Aparelho de ar
condicionado 10.000
BTU

19 Consultórios Médicos (13), sala de
esterilização, sala de vacina, sala
de curativo, Administração, Sala
de Reunião e Ondonto

001503, de
03/03/2006

15.485,00

Cadeira
Odontológica
revestida em PVC,
Marca OLSEN

03 Consultório Odontológico 023187, de
06/03/2006

16.230,00

Amalgamador
Capsular Digital
Vibramat, Marca
Schuster

03 Consultório Odontológico 000132, de
16/03/2006

1.748,55

Compressor com
filtro e sem óleo,
Mod. CD-TOP 50,
marca FIAC

04 Consultório Odontológico 000132, de
16/03/2006

5.575,00

Estetoscópio infantil,
modelo som simples,
marca Missouri

14 Consultórios Médicos 225, de
13/03/2006

256,90

Estetoscópio adulto,
modelo som simples,
marca Missouri

13 Consultórios Médicos 225, de
13/03/2006

238,55

Negatoscópio de
Parede com 01 corpo

11 Consultórios Médicos e
Odontológico

225 de
13/03/2006

1.375,00

Total 49.289,62
Tabela

EVIDÊNCIA:
Registros  Fotográficos,  Notas Fiscais de aquisição de equipamentos e
móveis hospitalares, verificação "in loco".
-  Registros  fotográficos  referentes  à inspeção física no galpão da
Divisão de Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde:
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Convênio 3068
Detalhe  do  armazenamento  de  equipamentos  e móveis hospitalares na

Divisão   de   Patrimônio  da  Prefeitura  Municipal  de  Aracaju.

Convênio 3068
Detalhe  do  armazenamento  de  equipamentos  e móveis hospitalares na

Divisão   de   Patrimônio  da  Prefeitura  Municipal  de  Aracaju.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"Considerando  que  não  existe hierarquia estabelecida na execução do
Convênio,  a  Secretaria  Municipal  de  Saúde  optou  pela compra dos
Equipamentos  descriminados  no  Convênio  de  Nº 3068 somando - se ao
pregão  já  estabelecido  para  aquisição de Equipamentos das diversas
USF.  No  que  se  refere aos Patrimônios dos Equipamentos, já se está
operando para que todos tenham os devidos Patrimônios, conforme quadro
abaixo."

ESPECIFICAÇÃO QUANT. AMBIENTE PATRIMÔNIO Nº DA
NOTA

CONVÊNIO

Maca acolchoada
fixa sem grade

13 Consult. Médico S/P 1578 3068

Mesa p/ exame
ginecológico

01 Consult. Médico S/P 1578 3068

Cadeira de rodas
dobrável

01 Sala de Curativo S/P 1578 3068
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ESPECIFICAÇÃO QUANT. AMBIENTE PATRIMÔNIO Nº DA
NOTA

CONVÊNIO

Autoclave
Horizontal digital,
capacidade 30 lt.

01 Sala esterilização 1903 1924 3068

Esfignomanometro
de pedestal

13 Consultório Médico S/P 1922 3068

Aparelho de ar
condicionado
10.000 btus

19 Consultório (13) sala
esterilização, vacina,
curativo, reunião e

Odonto.

S/P 1503 3068

Cadeira
odontológica
revestida em PVC

03 Consultório
Odontológico

S/P 23187 3068

Amalgamador
cápsular digital
vibramat

03 Consultório
Odontológico

S/P 132 3068

Compressor com
filtro sem óleo

04 Consultório
Odontológico

S/P 132 3068

Estetoscópio infantil 14 Consultório Médico S/P 225 3068
Estetoscópio adulto 13 Consultório Médico S/P 225 3068
Negatoscópio de
parede de 01 corpo

11 Consultório Médico
e Odontológico

S/P 225 3068

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não  procede  a  alegação  da  Secretaria Municipal de Saúde, tendo em
vista que, embora o cronograma do plano de trabalho aprovado referente
ao  Convênio n° 3068 não estabeleça hierarquia de prazo entre as obras
de  construção  da  Unidade  de  Saúde  Básica e aquisição de móveis e
equipamentos hospitalares, de acordo com o Princípio Constitucional da
Eficiência, a Convenente deveria apenas executar despesas de aquisição
de   materiais   dessa  natureza  quando  da  conclusão  das  obras  e
instalações   prediais,  de  modo  a  evitar:  perda  de  garantia  de
fornecedor  e  prejuízo  na  falta  de  utilização  dos equipamentos e
móveis,  uma  vez que as obras desse porte demandam prazo de 06 (seis)
meses  a  01  (um)  ano de construção, contados a partir da emissão da
ordem inicial de serviço.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 411.687.205-91  NOME: ROGERIO CARVALHO SANTOS
CARGO: SECRETáRIO MUNICIPAL DA SAúDE

3.2.23  CONSTATAÇÃO:
IMPROPRIEDADES NA CELEBRAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.

FATO:
Analisou-se o seguinte procedimentos licitatório:
Tomada de Preço n° 016, de 13/09/04;
Número do Convênio: 3068;
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Objeto:  Construção  da  Unidade  Básica  de  Saúde  no Bairro Augusto
Franco;
Valor Licitado: R$ 471.280,36.
O resultado da análise apontou existência das seguintes
impropriedades:
A) Ausência de detalhamento de serviços quantificados como verba (vb),
no  valor  total  de  R$  14.352,26,  conforme  planilha  orçamentária
elaboradas   pela   Empresa   Municipal   de   Urbanização   -  EMURB,
contrariando o estabelecido no art. 7° da Lei n° 8.666/93:
-  Serviços  sem  detalhamento  da  Planilha  Orçamentária referente à
Construção da Unidade Básica de
Saúde  no  Bairro Augusto Franco (Licitação na modalidade de Tomada de
Preço n° 016/2004, referência Junho de 2004):

Item Serviços U N Total (R$)
01.004 Ligação provisória de água Vb 230,10
01.005 Ligação provisória de luz Vb 633,10
01.010 Projeto estrutural Vb 1.500,00
01.011 Projeto elétrico Vb 1.500,00
01.012 Projeto hidro-sanitário Vb 1.500,00
01.013 Projeto Telefônico Vb 800,01
01.014 Projeto de Lógica Vb 800,01
10.012 Ferragem para porta de vidro Cj 2.669,04
16.012 Remoção e transp. de material de instalações provisórias Vb 780,00
16.013 Elaboração de “AS BUILT” Vb 2.940,00
16.016 Limpeza da obra Vb 1.000,00

Total 14.352,26

Tabela

B) Homologação de proposta de preço considerada inexeqüível.
Constatou-se,  nos  julgamentos  referentes  à modalidade de licitação
Tomada  de  Preço  n°  016/2004 que a Comissão de Licitação, designada
pela Resolução n° 007/2004, desclassificou a proposta apresentada pela
empresa   com  inscrição  no  cadastro  da  Receita  Federal  CNPJ  n°
13.143.284/0001-17,  por  manifestar  preços  unitários  inexeqüíveis,
inferior   a  70%  da  média  aritmética  dos  valores  das  propostas
superiores  a  50%  do  valor  orçado, no item Controle Tecnológico do
Concreto  e  custo  de  mão-de-obra  inferior à tabela do Sindicato da
Indústria  da  Construção  Civil - SINDUSCON, conforme discriminação a
seguir:
-  Preço  total da proposta vencedora para o item Controle Tecnológico
do Concreto: R$ 345,48;
- Preço mínimo do limite de inexeqüibilidade (art.48, inciso II da Lei
n° 8.666/93): R$ 428,72;
-  Custo  horário  unitário  da Mão-de-obra de servente (Curva ABC) da
proposta vencedora: R$ 1,18;
-  Custo  horário  unitário  da Mão-de-obra de servente (Curva ABC) da
Tabela do SINDUSCON: R$ 1,21;
-  Custo  horário  unitário  da Mão-de-obra de pedreiro (Curva ABC) da
proposta vencedora: R$ 1,87;
-  Custo  horário  unitário  da Mão-de-obra de pedreiro (Curva ABC) da
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Tabela do SINDUSCON: R$ 1,90.
A  empresa  impetrou  recurso, o qual não foi acatado pela Comissão de
Licitação, em função da falta de atendimento ao disposto no item VIII,
inciso III dos Editais de licitação (Desclassificação de propostas com
preços manifestamente inexeqüíveis), conjugado com os esclarecimentos,
feitos  pela  Presidente  da  Comissão  de  Licitação antes da fase de
apresentação   das  propostas,  quanto  aos  critérios  de  julgamento
previstos  no  Ofício  Circular EMURB n° 062/2004, de 04/10/2004, onde
ficou  claro que a análise dos preços dar-se-ia por itens e não apenas
pelo preço global.
Não  satisfeita  com  o julgamento da Comissão de Licitação, a empresa
apelou  para  a  Justiça  e conseguiu liminar em Mandado de Segurança,
Processo  n°  200511900144,  de 25/02/2005, no qual houve determinação
para  suspensão  da  homologação  da  Tomada  de Preço n° 016/04 até o
julgamento final das lide e intimação para a EMURB prestar informações
no prazo legal nos termos do art. 7°, I, da Lei n° 1.533/51.
Intimada  a  prestar  esclarecimentos,  a  Presidência da EMURB, mesmo
ciente  da  inexeqüibilidade  da  proposta  de  preço apresentada pela
empresa,   não   recorreu  da  sentença  prolatada,  sob  alegação  da
necessidade  de  contratação dos serviços para que não haja solução de
continuidade,  e acolheu a Liminar Concedida, desconstituindo o ato de
homologação e adjudicando o objeto da licitação.
A  falta  de  interesse, por parte da Presidência da EMURB, à época do
certame,  em  recorrer  da decisão Liminar em Mandado de Segurança, no
sentido de garantir a eficácia dos julgamentos iniciais da Comissão de
Licitação,   evitando-se   a   contratação   de  serviços  com  preços
manifestamente  inexeqüíveis (mão-de-obra abaixo do custo do Sindicato
da  Indústria  da  Construção  Civil),  possibilitou  o surgimento dos
chamados  aditivos  de  quantitativos  de  serviços,  no limite de 25%
previsto  para  construção (art.65 da Lei n° 8.666/93), encarecendo as
obras,  além  de alterar quantidades de serviços iniciais previstos no
orçamento  original,  inclusive excluindo item considerado inexeqüível
na  fase  de  apresentação  das  propostas  (Controle  Tecnológico  do
Concreto), contrariando o disposto no art. 48 da mencionada Lei.

EVIDÊNCIA:
Planilha  orçamentária,  Proposta  vencedora  e  atas de julgamento da
Comissão de licitação na modalidade de Tomada de Preço n° 016/04.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"Estamos  buscando  junto  a Empresa Municipal de Serviços Urbanos, as
informações pertinentes."

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não  procede  a alegação, tendo em vista que a Secretaria Municipal de
Saúde, na qualidade de Órgão Convenente, deve solicitar justificativas
à   Empresa   Municipal  de  Urbanização  -  EMURB,  responsável  pela
elaboração  do  procedimento  licitatório  na  modalidade de Tomada de
Preço  n°  016/04   e  não  da Empresa Municipal de Serviços Urbanos -
EMSURB, conforme informado.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 177.291.736-20  NOME: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
CARGO: EX PRESIDENTE DA EMURB
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3.2.24  CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA  DE  JUSTIFICATIVA  PARA  CELEBRAÇÃO  DE ADITIVOS DE OBRA, NO
VALOR TOTAL DE R$ 109.879,19.

FATO:
Foi  analisado  o  seguinte contrato e aditivo celebrados pela Empresa
Municipal de Urbanização - EMURB:
- Construção da Unidade Básica de Saúde no Bairro Augusto Franco:
CNPJ da empresa contratada: 13.143.284/0001-17;
Contrato n° 99017/05-0, de 11/03/2005, no valor de R$ 471.280,36;
Vigência:  180 (cento e oitenta) dias a partir de 04/04/2005 (Ordem de
Serviço);
Primeiro Termo Aditivo, de 30/09/2005: Aditivo de Prazo (90 dias);
Segundo Termo Aditivo, de 28/12/2005: Aditivo de Prazo (90 dias);
Terceiro  Termo Aditivo, de 21/02/2006: Alteração de especificações da
planilha orçamentária original do Contrato, mantendo-se o preço global
inicial;
Quarto   Termo   Aditivo,   de   21/02/2006:   Valor   R$  109.879,19,
correspondente a 23,32%;
Situação: Obra Paralisada e não concluída.
O  resultado  da  análise  do  contrato  e aditivo, acima mencionados,
apontou  que  não  foi  constatada  justificativa por parte da Empresa
Municipal  de Urbanização - EMURB, nem anuência do Ministério da Saúde
(Órgão Concedente) referente ao aumento dos quantitativos de serviços,
no  total  correspondente a 23,32%, bem próximo ao limite estabelecido
no  art.  65  da Lei n° 8.666/93 (25% para construção), contrariando o
disposto no art. 2° da IN STN n° 01/97.

EVIDÊNCIA:
Contrato n° 99017/05-0, de 11/03/2005, no valor de R$ 471.280,36;
Quarto   Termo   Aditivo,   de   21/02/2006:   Valor   R$  109.879,19,
correspondente a 23,32%;

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"Estamos  buscando  junto  a Empresa Municipal de Serviços Urbanos, as
informações pertinentes."

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não  procede  a alegação, tendo em vista que a Secretaria Municipal de
Saúde, na qualidade de Órgão Convenente, deve solicitar justificativas
à   Empresa   Municipal  de  Urbanização  -  EMURB,  responsável  pela
celebração  do  Contrato  n° 99017/05-0, de 11/03/2005, no valor de R$
471.280,36, de execução das obras da Unidade Básica de Saúde do Bairro
Augusto  Franco  e  não  da  Empresa  Municipal  de Serviços Urbanos -
EMSURB, conforme informado.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 235.018.125-15  NOME: VALMOR BARBOSA BEZERRA
CARGO: DIRETOR DE OBRAS

3.2.25  CONSTATAÇÃO:
PAGAMENTO POR SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS, NO VALOR TOTAL DE R$ 25.390,70.
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FATO:
O  resultado  das inspeções físicas realizadas nas obras de construção
da   Unidade  Básica  de  Saúde  no  Bairro  Augusto  Franco,  apontou
existência  de pagamento por serviços não executados no valor total de
R$  25.390,70,  contrariando  o  disposto  nos arts. 62 e 63 da Lei n°
4.320/64 (pagamento sem regular liquidação), conforme quadro elaborado
a seguir:
-  Contrato  n°  99.017/05-0: Construção da Unidade Básica de Saúde no
Bairro Augusto Franco.
-  Memória  de  Cálculo  do  Momento  Extraordinário  de Transporte de
material de bota-fora a uma distância excedente à media usual de 20 Km
(DMT),  pago  indevidamente no valor de R$ 6.169,63, referente ao item
Movimento de Terra na Fundação:
a)  Volume de Carga mecânica de material de 1ª categoria medido e pago
na 6ª medição acumulada: 207,43 m3;
b)  Momento  Extraordinário  de  Transporte,  por volume, com caminhão
basculante  ou  carroceria, em estrada pavimentada medido e pago na 6ª
medição acumulada: 12.717,86 m3xKm;
c)  Cálculo da distância de transporte de material de bota-fora medida
e  paga  na 6ª medição acumulada: 12.717,86 m3xKm /207,43 m3  =  61,31
Km;
d)  Cálculo  do  excesso  de Momento Extraordinário de Transporte, por
volume,  de  transporte  de  material  (bota-fora) medido e pago na 6ª
medição acumulada, considerando uma distância média de transporte (DMT
=  20  Km):  (61,31 Km - 20 Km) * 207,43 m3 = (41,31 Km) * 207,43 m3 =
8.568,93 m3xKm;
e)  Cálculo  do  preço  pago pelo excesso de Momento Extraordinário de
Transporte, por volume, de transporte de material (bota-fora) medido e
pago  na  6ª  medição  acumulada,  considerando uma distância média de
transporte (DMT = 20 Km): 8.568,93 m3xKm * 0,72 = R$ 6.169,63.

Serviços Medição
Acum.

U N Qtde Preço
Unitário

(R$)

Total
 Medido

(R$)
Momento extraordinário de
transporte, com caminhão
basculante ou carroceria, por
volume, em estrada pavimentada.
(Fundação – Movimento de Terra)
(Excesso Transp. superior a 20 Km)

6ª M3xKm 8.568,93 0,72 6.169,63

Telhamento com telha translúcida
em fibra de vidro, e=1,2 mm

6ª M2 5,16 19,28 99,48

Ventilador de teto p/ 3 palhetas e
luminária (Qtde in loco = 15)

6ª U n 4,00 121,82 487,28

Poste auxiliar completo 6ª U n 1,00 352,23 352,23

Rejuntamento de revestimentos
cerâmicos

6ª M2 3.152,00 2,67 8.415,84

Vidro fantasia canelado ou 6ª M2 54,77 46,11 2.525,44
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Serviços Medição
Acum.

U N Qtde Preço
Unitário

(R$)

Total
 Medido

(R$)
martelado e=4mm

Soleira de granito 6ª M 11,5 20,47 235,41

Granito na jardineira 6ª M2 1,84 134,95 248,31

Pia Inox c/ duas cubas 6ª U n 1,00 511,32 511,32

Pia Inox c/ uma cuba – 1,80m 6ª U n 1,00 387,76 387,76

Pia Inox c/ uma cuba – 1,40m 6ª U n 2,00 309,68 619,36

Refletor 4°
Aditivo

U n 15,00 113,79 1.706,85

Porta de Alumínio e acrílico,
anodizado cor fosca
(Qtde medida in lco=1,40 x 2,10m)

4°
Aditivo

M2 9,56 266,38 2.546,59

Pia Inox c/ uma cuba – 1,80m 4°
Aditivo

U n 2,00 387,76 775,52

Pia Inox c/ uma cuba – 1,40m 4°
Aditivo

U n 1,00 309,68 309,68

Total de Serviços pagos e não executados 25.390,70

Tabela

EVIDÊNCIA:
Medições  e  inspeção  física  realizada  nas  obras  de Construção da
Unidade  Básica  de Saúde no bairro Augusto Franco, objeto do Convênio
n° 3068.
-  Registros  fotográficos  da inspeção física realizada na Unidade de
Saúde:

Convênio 3068
Construção  da  Unidade  Básica  de  Saúde no bairro Augusto Franco.
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Convênio 3068
Ausência  de  serviços  de rejuntamento de revestimentos cerâmicos dos

banheiros, medido e pago no total de R$ 8.415,84.

Convênio 3068
Ausência de instalação de Telhamento com telha translúcida em fibra de

vidro, e=1,2 mm, medida e paga no valor de R$ 99,48

Ausência  de  instalação  de  refletor  medido e pago no valor de R$
1.706,85.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"Os serviços foram executados de acordo com o cronograma da licitação.
Alguns itens foram aditados porque não estavam previstos no momento da
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licitação  e  foram  solicitados  pela Secretaria Municipal de Saúde e
aprovados   pela   Vigilância   Sanitária  de  acordo  com  as  normas
estabelecidas na RDC 50/02.
No  momento  da inspeção alguns serviços estavam em fase de conclusão,
inclusive  com  o  armazenamento  do  material  no canteiro de obras."

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não  procede  a  alegação  da  Secretaria Municipal de Saúde, tendo em
vista  que  não foi apresentada a memória de cálculo dos quantitativos
de  serviços  que  comprove a execução dos itens mencionados medidos e
pagos no valor total de R$ 25.390,70.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 138.072.425-20  NOME: CARLOS EDUARDO LIMA
CARGO: ENGENHEIRO FISCAL DA OBRA

AÇÃO              :
8581
ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE S
AUDE - NACIONAL
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Financiamento para a adequação e ampliação da rede de serviços de   a-
tenção básica de saúde; apoio técnico e financiamento para melhoria a-
dequação da rede de serviços caracterizada como de primeira referência
para a atenção básica.
ORDEM DE SERVIÇO   : 181882
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
Construção/Reforma de Unidade de Saúde  e aquisição de equipamentos.
AGENTE EXECUTOR    :
ARACAJU
ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL
QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
CONVÊNIO SIAFI 503077
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 1.325.413,76

3.2.26  CONSTATAÇÃO:
FALTA  DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS HOSPITALARES, ADQUIRIDOS
NO VALOR TOTAL DE R$ 189.508,00.

FATO:
O  resultado  da inspeção física realizada nas obras do Pronto Socorro
Zona  Sul,bairro  Augusto Franco, objeto do Convênio n° 3070 celebrado
em  30/06/2004 entre o Ministério da Saúde e a Prefeitura Municipal de
Aracaju,  apontou  que  os  equipamentos e móveis hospitalares, abaixo
discriminados,  adquiridos  desde  o período de janeiro a fevereiro do
ano  corrente,  no valor total de R$ 189.508,00, não foram encontrados
nos  ambientes  previstos  no  plano  de  trabalho aprovado pelo Órgão
concedente,  contrariando o disposto no art. 2° da Instrução Normativa
da Secretaria do Tesouro Nacional - STN n° 01/97:
-  Convênio  n°  3070, no valor total de R$ 1.325.413,76, dos quais R$
445.413,76   referente   à   aquisição   de   equipamentos   e  móveis
hospitalares:
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-  Relação  dos  equipamentos/móveis  hospitalares  não encontrados na
Unidade  de Saúde, adquiridos no valor total de R$ 189.508,00 por meio
do  Pregão  n°  23/05, de 29/11/2005, correspondente a 42,55% do total
previsto:

Descrição Qtde Ambiente Nota Fiscal Total (R$)
Aparelho de ar
condicionado
48.000 BTU, SPLIT

02 Posto de Enfermagem da
Urgência/Sala de Medição e Sala
de Espera Amarela

002552, de
23/01/2006

13.600,00

Aparelho de ar
condicionado 40.000
BTU, SPLIT

02 Observação Infantil e Sala de
Espera Verde

002552, de
23/01/2006

13.600,00

Aparelho de ar
condicionado
9.000 BTU, SPLIT

08 Sala de coleta de material, Salas de
repouso médico feminino e
masculino, Sala de ECG,
Administração, Sala de
Procedimentos Invasivos, Sala de
Enfermagem feminino

002552, de
23/01/2006

12.000,00

Aparelho de ar
condicionado
30.000 BTU, SPLIT

02 Observação Feminina e Masculina 002552, de
23/01/2006

8.900,00

Aparelho de ar
condicionado
18.000 BTU, SPLIT

04 Sala de Emergência, Sala de
Radiologia

002552, de
23/01/2006

9.600,00

Aparelho de ar
condicionado
7.000 BTU, SPLIT

07 Consultórios Médicos n° 1 a 4,
Salas de Triagem n° 01 a 3

002552, de
23/01/2006

9.800,00

Ventilador Pulmonar
Neonatal e Adulto,
Marca TAKAOKA

02 Sala de Procedimentos Invasivos 1247 de
01/02/2006

52.836,00

Micro HP
dx2090/2,6Ghz/512
MB/40GB/CD-
Rom/Teclado PS2
ABNT2/Mouse
PS2/Monitor 17

19 Posto de Enfermagem da
Urgência/Sala de Medição, Sala de
Coleta de Material, Sala de ECG,
Farmácia, Sala de Observação,
Administração (2), Cons. Odonto,
Espera Amarela, Consultórios
Médicos n° 1 a 4, Triagens n° 1 a
3, Consultório Cirúrgico, Sala de
Gesso, Recepção

4148 de
02/02/2006

58.624,50

Impressora Matricial
LX300+

8,0 Posto de Enfermagem da
Urgência/Sala de Medição, Sala de
ECG, Farmácia, Sala de
Observação, Administração, Cons.
Odonto, Espera Amarela,
Consultório Médico.

4148 de
02/02/2006

7.916,00

Estabilizador II True
RMS 600 VA 3.0 Bi

19 Posto de Enfermagem da
Urgência/Sala de Medição, Sala de
Coleta de Material, Sala de ECG,
Farmácia, Sala de Observação,

4148 de
02/02/2006

2.631,50
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Descrição Qtde Ambiente Nota Fiscal Total (R$)
Administração (2), Cons. Odonto,
Espera Amarela, Consultórios
Médicos n° 1 a 4, Triagens n° 1 a
3, Consultório Cirúrgico, Sala de
Gesso, Recepção

Total 189.508,00
Tabela

EVIDÊNCIA:
Análise de Pregão n° 23/05, notas fiscais de aquisição de equipamentos
e  móveis  hospitalares  e  visita  "in loco" ao objeto do Convênio n°
3070.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"Considerando  que  não  existe hierarquia estabelecida na execução do
Convênio,  a  Secretaria  Municipal  de  Saúde  optou  pela compra dos
Equipamentos  descriminados  no  Convênio  de  Nº 3070 somando - se ao
pregão  já  estabelecido  para  aquisição de Equipamentos das diversas
USF.  No  que  se  refere aos Patrimônios dos Equipamentos, já se está
operando  para  que  todos  tenham  os  devidos Patrimônios,  conforme
quadro abaixo."

ESPECIFICAÇÃO QUANT. AMBIENTE PATRI-
MÔNIO

Nº DA
NOTA

CONVÊNIO

Aparelho de ar
condicionado 48.000
btus, Split.

02 Posto de enfermagem
da urgência/sala de
medicação e espera

amarela.

S/P 2552 3070

Aparelho de ar
condicionado 40.000
btus, Split.

02 Observação infantil e
sala de espera verde.

S/P 2552 3070

Aparelho de ar
condicionado 9.000
btus, Split.

08 Sala de coleta de
material, sala de
repouso medico,

feminino e masculino,
ECG, administração,

procedimentos
invasivos, sala de

enfermagem feminino.

S/P 2552 3070

Aparelho de ar
condicionado 30.000
btus, Split.

02 Observação feminina e
masculina

S/P 2552 3070

Aparelho de ar
condicionado 18.000
btus, Split.

04 Sala de emergência e
sala radiologia.

S/P 2552 3070

Aparelho de ar
condicionado 7.000
btus, Split.

07 Consultório médico nº
01 a 04, sala de triagem

nº 01 a 03.
S/P 2552 3070

Ventilador pulmonar
neonatal e adulto
marca takaoka.

02 Sala de procedimentos
invasivos.

0906 e 0907 1247 3070
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ESPECIFICAÇÃO QUANT. AMBIENTE PATRI-
MÔNIO

Nº DA
NOTA

CONVÊNIO

Micro HP dx2090/2,
6ghz/5, 12
MB/40GB/CD-
rom/teclado PS2
abnt/ mausePS2/
monitor 17

19 Posto de enfermagem
da urgência/sala de

medição, sala de coleta
de material, sala de

ECG, farmácia, sala de
observação,

administração (2),
consultório

adontologico, espera
amarela, consultório

médico 01 a 04, triagem
de 01 a 03, consultório
cirúrgico, sala de gesso,

recepção.

Monitor 1127 a
1145/ (CPU 1102

a 1104, 1091a

1096, 1090,1098)
Teclado 1108
a 1111, 1113 a
1116, 1118 a
1126.
Estabilizador
1062 a 1077,
1079, 1080.

4148

3070

Impressora matricial
(LX 300+)

08

Posto de enfermagem
da urgência/ sala de
medicação/ sala de

ECG, farmácia, sala de
observação,

administração,
consultório

odontológico,
consultório medico.

1082, 1083,
1085, 1086,
1087, 1088.

4148 3070

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não  procede  a  alegação  da  Secretaria Municipal de Saúde, tendo em
vista que, embora o cronograma do plano de trabalho aprovado referente
ao  Convênio n° 3070 não estabeleça hierarquia de prazo entre as obras
de  reforma  e  ampliação do Pronto Socorro Zona Sul no Bairro Augusto
Franco  e  aquisição  de móveis e equipamentos hospitalares, de acordo
com  o  Princípio  Constitucional  da Eficiência, a Convenente deveria
apenas  executar  despesas  de  aquisição  de materiais dessa natureza
quando  da  conclusão  das  obras de reforma e ampliação e instalações
prediais, de modo a evitar: perda de garantia de fornecedor e prejuízo
na falta de utilização dos equipamentos e móveis, uma vez que as obras
desse  porte demandam prazo de 06 (seis) meses a 01 (um) ano, contados
a partir da emissão da ordem inicial de serviço.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 411.687.205-91  NOME: ROGERIO CARVALHO SANTOS
CARGO: SECRETáRIO MUNICIPAL DE SAúDE,

3.2.27  CONSTATAÇÃO:
IMPROPRIEDADES NA CELEBRAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.
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FATO:
Analisou-se o seguinte procedimento licitatório:
Concorrência  n° 010, de 16/09/04;
Número do Convênio: 3070 celebrado em 30/06/2004 entre o Ministério da
Saúde e a Prefeitura Municipal de Aracaju;
Objeto: Reforma e Ampliação do Pronto Socorro Zona Sul- Bairro Augusto
Franco;
Valor Licitado: R$ 891.630,15.
O resultado da análise apontou existência das seguintes
impropriedades:
A)  Ausência  de  detalhamento  de  serviços  quantificados como verba
(vb),no  valor  total  de R$ 82.753,90, conforme planilha orçamentária
elaborada  pela Empresa Municipal de Urbanização - EMURB, contrariando
o estabelecido no inciso II, art. 7° da Lei n° 8.666/93:
-  Serviços  sem  detalhamento  da  Planilha  Orçamentária referente à
Reforma e Ampliação do Pronto
Socorro  Zona Sul no Bairro Augusto Franco (Licitação na modalidade de
Concorrência n° 010/2004, referência Junho de 2004):

Item Serviços U N Total (R$)
01.008 Projetos Complementares Vb 39.000,00
01.009 Mobilização e desmobilização de equipamento Vb 11.427,20
08.027 Entrada de energia Vb 4.940,00
08.028 Central de gases Vb 15.015,00
18.005 Drenagem Pluvial Vb 5.850,00
18.006 Remoção e Transp. de material de instalações provisórias Vb 780,00
18.007 Elaboração de “AS BUILT” da obra Vb 5.741,70

Total 82.753,90

Tabela

B) Homologação de proposta de preço considerada inexeqüível:
Constatou-se,  no  julgamento  referentes  à  modalidade  de licitação
Concorrência  n° 010/2004, que a Comissão de Licitação, designada pela
Resolução  n°  007/2004,  desclassificou  a  proposta apresentada pela
empresa   com  inscrição  no  cadastro  da  Receita  Federal  CNPJ  n°
13.143.284/0001-17,  por  manifestar  preços  unitários  inexeqüíveis,
inferior   a  70%  da  média  aritmética  dos  valores  das  propostas
superiores  a  50%  do  valor  orçado,  em  relação  ao item (Serviços
Preliminares) e custo de mão-de-obra inferior à tabela do Sindicato da
Indústria  da  Construção  Civil - SINDUSCON, conforme discriminação a
seguir:
-  Preço  total  referente  ao  item serviços preliminares da proposta
vencedora: R$ 31.201,93;
-  Preço  mínimo  referente  ao  item serviços preliminares (limite de
inexeqüibilidade) : R$ 39.202,91;
-  Custo  horário  da  Mão-de-obra de servente (Curva ABC) da proposta
vencedora: R$ 1,18;
-  Custo horário da Mão-de-obra de servente da Tabela do SINDUSCON: R$
1,21;
-  Custo  horário  da  Mão-de-obra de pedreiro (Curva ABC) da proposta
vencedora: R$ 1,87;
-  Custo horário da Mão-de-obra de pedreiro da Tabela do SINDUSCON: R$



Controladoria-Geral da União                                                                Secretaria Federal de Controle Interno 186
Missão da SFC: “Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos.”

22º Sorteio de Unidades Municipais –  Aracaju - SE

1,91.
A  empresa  impetrou  recurso, o qual não foi acatado pela Comissão de
Licitação, em função da falta de atendimento ao disposto no item VIII,
inciso III dos Editais de licitação (Desclassificação de propostas com
preços  manifestamente inexeqüíveis), conjugado com os esclarecimentos
feitos  pela  Presidente  da  Comissão  de  Licitação antes da fase de
apresentação  das  propostas,  quanto  aos  critérios  de  julgamento,
conforme  Ofício Circular n° 062/2004, de 04/10/2004, onde ficou claro
que  a  análise dos preços dar-se-ia por itens e não apenas pelo preço
global.
Não  satisfeita  com  o julgamento da Comissão de Licitação, a empresa
apelou  para  a Justiça e conseguiu liminar, Processo n° 200510300288,
de   21/02/2005,   no   qual  houve  determinação  para  suspensão  da
homologação  da  Concorrência Pública n° 010/04 até o julgamento final
da  lide  e  intimação para a EMURB prestar informações no prazo legal
nos termos do art. 7°, I, da Lei n° 1.533/51.
Intimada  a  prestar  esclarecimentos,  a  Presidência da EMURB, mesmo
ciente  da  inexeqüibilidade  da  proposta  de  preço apresentada pela
empresa,   não   recorreu  da  sentença  prolatada,  sob  alegação  da
necessidade  de  contratação dos serviços para que não haja solução de
continuidade,  e acolheu a Liminar Concedida, desconstituindo o ato de
homologação e adjudicando o objeto da Concorrência n° 010/04 à empresa
recorrente.
A  falta  de  interesse,  por parte da Presidência da EMURB à época do
certame,  em  recorrer  da decisão Liminar em Mandado de Segurança, no
sentido de garantir a eficácia dos julgamentos iniciais da Comissão de
Licitação,   evitando-se   a   contratação   de  serviços  com  preços
manifestamente  inexeqüíveis (mão-de-obra abaixo do custo do Sindicato
da  Indústria  da  Construção  Civil),  possibilitou  o surgimento dos
chamados  aditivos  de  quantitativos  de  serviços  no  limite de 50%
previsto  para  reforma  (art.  65  da Lei n° 8.666/93), encarecendo a
obra,  além  de  alterar quantidades de serviços iniciais previstos no
orçamento  original,  contrariando o disposto no art. 48 da mencionada
Lei, "verbis":
"Art. 48. Serão desclassificadas:
(...)
II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com
preços manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não
venham  a  ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que
comprove  que  os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e
que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do
objeto  do  contrato, condições estas necessariamente especificadas no
ato  convocatório  da  licitação.  (Redação dada pela Lei nº 8.883, de
08/06/94)".

EVIDÊNCIA:
Proposta  vencedora  do  procedimento  licitatório  na  modalidade  de
Concorrência  Pública n° 010/04, Tabela do SINDUSCON e Ofício Circular
da Presidência da Comissão de Licitação n° 062/2004, de 04/10/2004.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"Estamos  buscando  junto  a Empresa Municipal de Serviços Urbanos, as
informações pertinentes."
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ANÁLISE DA EQUIPE:
Não  procede  a alegação, tendo em vista que a Secretaria Municipal de
Saúde, na qualidade de Órgão Convenente, deve solicitar justificativas
à   Empresa   Municipal  de  Urbanização  -  EMURB,  responsável  pela
elaboração  do  procedimento licitatório na modalidade de Concorrência
Pública  n° 010/2004  e não da Empresa Municipal de Serviços Urbanos -
EMSURB, conforme informado.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 177.291.736-20  NOME: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
CARGO: EX PRESIDENTE DA EMURB

3.2.28  CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA  DE  JUSTIFICATIVA  PARA  CELEBRAÇÃO  DE ADITIVOS DE OBRA, NO
VALOR TOTAL DE R$ 441.873,70.

FATO:
Analisou-se  o  seguinte  contrato  e aditivos celebrados pela Empresa
Municipal de Urbanização - EMURB:
- Reforma do Pronto Socorro Zona Sul no Bairro Augusto Franco:
CNPJ da Empresa Contratada: CNPJ n° 13.143.284/0001-17;
Contrato n° 99018-05-0, de 11/03/2005, no valor de R$ 891.630,15;
Vigência:  180 (cento e oitenta) dias a partir de 04/04/2005 (Ordem de
Serviço);
Primeiro Termo Aditivo, de 30/09/2005: Aditivo de Prazo (90 dias);
Segundo  Termo  Aditivo, de 20/12/2005: Alteração de especificações da
planilha orçamentária original do Contrato, mantendo-se o preço global
inicial;
Terceiro Termo Aditivo, de 28/12/2005: Aditivo de Prazo (90 dias);
Quarto   Termo   Aditivo,   de   06/02/2006:   Valor   R$  336.017,97,
correspondente a 37,69%;
Quinto   Termo   Aditivo,   de   08/03/2006:   Valor   R$  105.855,63,
correspondente a 11,87%;
Sexto Termo Aditivo, de 28/03/2006: Aditivo de Prazo (90 dias);
Situação: Obra Paralisada e não concluída.
O  resultado  da  análise  do  contrato e aditivos, acima mencionados,
apontou  que  não  foi  constatada  justificativa por parte da Empresa
Municipal  de Urbanização - EMURB, nem anuência do Ministério da Saúde
(Órgão Concedente) referente ao aumento dos quantitativos de serviços,
no  total  correspondente a 49,56%, bem próximo ao limite estabelecido
no  art.  65  da  Lei  n°  8.666/93 (50% para reforma), contrariando o
disposto no art. 2° da IN STN n° 01/97.

EVIDÊNCIA:
Aditivos  Contratuais  celebrados pela EMURB no limite estabelecido no
art.  65  da  Lei  8.666/93,  sem  justificativa   e  sem  anuência do
Ministério da Saúde.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"Estamos  buscando  junto  a Empresa Municipal de Serviços Urbanos, as
informações pertinentes."
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ANÁLISE DA EQUIPE:
Não  procede  a alegação, tendo em vista que a Secretaria Municipal de
Saúde, na qualidade de Órgão Convenente, deve solicitar justificativas
à   Empresa   Municipal  de  Urbanização  -  EMURB,  responsável  pela
celebração  do  Contrato  n° 99018-05-0, de 11/03/2005, no valor de R$
891.630,15,  de  execução  das  obras de reforma e ampliação do Pronto
Socorro  Zona  Sul no Bairro Augusto Franco e não da Empresa Municipal
de Serviços Urbanos - EMSURB, conforme informado.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 177.291.736-20  NOME: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
CARGO: EX PRESIDENTE DA EMURB

3.2.29  CONSTATAÇÃO:
PAGAMENTO   POR   SERVIÇOS  NÃO  EXECUTADOS,  NO  VALOR  TOTAL  DE  R$
122.072,83.

FATO:
O  resultado  das  inspeções físicas realizadas nas obras de reforma e
ampliação  do Pronto Socorro Zona Sul no bairro Augusto Franco apontou
existência  de pagamento por serviços não executados no valor total de
R$  122.072,83,  contrariando  o  disposto nos arts. 62 e 63 da Lei n°
4.320/64 (pagamento sem regular liquidação), conforme quadro elaborado
a seguir:
-  Contrato  n°  99.018/05-0:  Reforma  do  Pronto Socorro Zona Sul no
Bairro Augusto Franco.
-  Memória  de  Cálculo  do  Momento  Extraordinário  de Transporte de
material de 1ª categoria a uma distância excedente à media usual de 20
Km (DMT), pago indevidamente no valor total de R$ 34.257,56, referente
aos itens Terraplenagem e Movimento de Terra na Fundação:
- Terraplenagem:
a)  Volume  de  Escavação  e Carga com trator de esteiras com lâmina e
carregadeira,  de material de 1ª categoria medido e pago na 9ª medição
acumulada: 1.170,00 m3;
b)  Momento  Extraordinário  de Transporte, com caminhão basculante ou
carroceria,  por  volume,  em  estrada pavimentada medido e pago na 9ª
medição acumulada: 91.305,50 m3xKm;
c)  Cálculo  da  distância  de  transporte de material de 1ª categoria
medida e paga na 9ª medição acumulada: 91.305,50 m3xKm /1.170,00 m3  =
78,04 Km;
d)  Cálculo  do  excesso  de Momento Extraordinário de Transporte, por
volume, de transporte de material de 1ª categoria, medido e pago na 9ª
medição acumulada, considerando uma distância média de transporte (DMT
=  20 Km): (78,04 Km - 20 Km) * 1.170,00 m3 = (58,04 Km) * 1.170,00 m3
= 67.906,80 m3xKm;
e)  Cálculo  do  preço  pago pelo excesso de Momento Extraordinário de
Transporte,  por  volume,  de  transporte de material de 1ª categoria,
medido  e  pago  na  9ª  medição acumulada, considerando uma distância
média  de  transporte  (DMT  =  20  Km):  67.906,80  m3xKm * 0,45 = R$
30.558,06.
- Movimento de Terra na Fundação:
f)  Volume de Carga mecânica de material de 1ª categoria medido e pago
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na 9ª medição acumulada: 382,20 m3;
g)  Momento  Extraordinário  de Transporte, com caminhão basculante ou
carroceria,  por  volume,  em  estrada pavimentada medido e pago na 9ª
medição acumulada: 15.865,20 m3xKm;
h)  Cálculo  da  distância  de  transporte de material de 1ª categoria
medida  e  paga na 9ª medição acumulada: 15.865,20 m3xKm /382,20 m3  =
41,51 Km;
i)  Cálculo  do  excesso  de Momento Extraordinário de Transporte, por
volume, de transporte de material de 1ª categoria, medido e pago na 9ª
medição acumulada, considerando uma distância média de transporte (DMT
=  20  Km):  (41,51 Km - 20 Km) * 382,20 m3 = (21,51 Km) * 382,20 m3 =
8.221,12 m3xKm;
j)  Cálculo  do  preço  pago pelo excesso de Momento Extraordinário de
Transporte,  por  volume,  de  transporte de material de 1ª categoria,
medido  e  pago  na  9ª  medição acumulada, considerando uma distância
média  de  transporte  (DMT  =  20  Km):  8.221,12  m3xKm  * 0,45 = R$
3.699,50.
-  Total  do  preço  pago  pelo  excesso  de Momento Extraordinário de
Transporte,  por  volume,  de  transporte de material de 1ª categoria,
medido  e  pago na 9ª medição acumulada, para os itens Terraplenagem e
Movimento  de  Terra  na Fundação, considerando uma distância média de
transporte  (DMT = 20 Km): (67.906,80 m3xKm + 8.221,12 m3xKm) * 0,45 =
R$ 34.257,56.

Serviços Medição
Acum.

U N Qtde Preço
Unitário

(R$)

Total
Medido

(R$)
Momento extraordinário de
transporte, com caminhão
basculante ou carroceria, por
volume, em estrada pavimentada.
(Terraplenagem e Fundação)
(Excesso Transp. superior a 20 Km)

9ª M3xKm 76.127,92 0,45 34.257,56

Central Telefônica (pabx-cpa 4/12) 9ª U n 1,00 1.199,28 1.199,28

Hidrante interno, com caixa de
embutir chapa de ferro n° 14

9ª U n 4,00 511,63 2.046,52

Janela tipo maxim-ar, alumínio
anodizado cor preta, completa

9ª M2 113,26 206,45 23.382,53

Porta de moldura e vidro, alumínio
anodizado cor preta, completa

9ª M2 8,40 175,81 1.476,80

Tranca automática 9ª M2 1,00 737,09 737,09

Divisória em pvc sanfonada 9ª M2 72,00 127,06 9.148,32

Bate macas 9ª M 268,00 21,42 5.740,56
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Serviços Medição
Acum.

U N Qtde Preço
Unitário

(R$)

Total
Medido

(R$)
Instalações de combate a incêndio,
exceto: 07 extintores de (Co2) e
Grupo Gerador de 40 KVA

5°
Aditivo

Cj - - 44.084,17

Total de Serviços pagos e não executados  122.072,83
Tabela

EVIDÊNCIA:
Contrato de Execução n° 99.018/05-0, medições e inspeção física.
- Registros Fotográficos da inspeção física nas obras:

Convênio n° 3070
Placa  da  obra  de  reforma e ampliação do Pronto Socorro Zona Sul no

Bairro Augusto Franco.

Convênio n° 3070
Serviços de Instalação de Combate a Incêndio não executados, medidos e

pagos no total de R$ 44.084,17.
Apenas   constatou-se   a   instalação   dos  extintores  de  CO2.
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Convênio n° 3070
Ausência  de  instalação  de  bate macas, medido e pago no valor de R$

5.740,56 (268,0 m).

Convênio n° 3070
Ausência de instalação da Janela tipo maxim-ar, alumínio anodizado cor

preta, medida e paga no total de R$ 23.382,53.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"Informamos  que  os serviços ora apresentados distam-se dos itens das
planilhas uma vez que esta obra ainda se encontra por finalizar, sendo
que existem recursos para sua conclusão.
Com  relação aos itens pagos e não executados como: Central telefônica
(pabx  -  cpa  4/12);  Hidrante interno, com caixa de embutir chapa de
ferro  n.º14;  Tranca  automática;  Divisória  em  pvc sanfonada; Bate
macas;  Instalação  de  combate  a  incêndio, e gerador de 4kva, estão
sendo   tomadas  todas  as  providências  para  que  os  mesmos  sejam
executados  pela  mesma  empresa  contratada  por  licitação (Convit -
Construtora  Vitória)  e  sob  a  fiscalização de técnicos desta SMS -
Secretaria Municipal de Saúde e Emurb.
Com  relação  aos  itens  executados em desconformidade com a planilha
como: Janela tipo maxi-ar, alumínio anodizado cor preta, completa;
Porta  de  madeira  e  vidro,  alumínio anodizado cor preta, completa,
estes  itens  foram  alterados  por  motivo  de padronização de nossos
Equipamentos  Assistenciais  de  Saúde,  mas  mantendo  a qualidade do
produto  especificado  e  com menor custo. Entretanto,a compensação de
valores  será  respeitada  em planilha a ser apresentada ao término da
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obra  sem  prejuízo  do  erário,  isto  é,  haverá troca de serviços."

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não  procede  a  alegação  da  Secretaria Municipal de Saúde, tendo em
vista  que  não foi apresentada a memória de cálculo dos quantitativos
de  serviços  que  comprove a execução dos itens mencionados medidos e
pagos no valor total de R$ 122.072,83.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 138.072.425-20  NOME: CARLOS EDUARDO LIMA
CARGO: ENGENHEIRO FISCAL DA OBRA

3.2.30  CONSTATAÇÃO:
BAIXA QUALIDADE NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRONTO
SOCORRO ZONA SUL.

FATO:
O  resultado  da  inspeção  física  realizada  nas  obras de reforma e
ampliação  do Pronto Socorro Zona Sul no Bairro Augusto Franco, objeto
do Convênio n° 3070 e Contrato n° 99.018/05-0, apontou baixa qualidade
em sua execução em função da existência de:
infiltrações  na  laje pré-moldada para forro, localizadas no posto de
enfermagem entre as salas de observação masculina e feminina, bem como
na sala de triagem do setor de espera amarela;
infiltrações na parede da sala de raio-x;
pequenas  depressões  na área (406,26 m2) de reposição de pavimentação
em  paralelepípedo granítico assentados sobre colchão de areia de 0,13
m;
ventiladores  de  teto  mal instalados, podendo provocar acidentes nas
pessoas que transitam nas imediações da unidade de saúde;
acúmulo  de água nos banheiros, pela falta de desnível no assentamento
do pavimento em cerâmica esmaltada 20 x 20 cm;
esquadrias  de  alumínio que não vedam totalmente a entrada de água da
chuva;
fechaduras  de porta de madeira semi-oca mal instaladas, quase coladas
ao  caixão  da  porta, que de acordo com informações dos funcionários,
está provocando cortes nos dedos das pessoas.

EVIDÊNCIA:
Inspeção  física  nas  obras  de reforma e ampliação do Pronto Socorro
Zona  Sul no bairro Augusto Franco, Contrato de Execução n° 99.018/05-
0.
-  Registros  fotográficos dos serviços executados com baixa qualidade
na execução:
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Convênio 3070
Infiltrações na laje pré-moldada para forro.

Convênio 3070
Infiltrações na parede da sala de raio-x.

Convênio 3070
Baixa qualidade nos serviços de reposição de paralelepípedo.
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Convênio 3070
Baixa  qualidade  nos serviços de instalação de fechaduras, próxima ao
caixão da porta, que está provocando ferimento nos dedos das pessoas.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"Os   problemas   já  tinham  sido  identificados  pelos  técnicos  da
Secretaria Municipal de Saúde e foi solicitada à empresa responsável a
correção de tais distorções."

ANÁLISE DA EQUIPE:
A   justificativa  apresentada  pela  Secretaria  Municipal  de  Saúde
corrobora o achado de fiscalização.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 138.072.425-20  NOME: CARLOS EDUARDO LIMA
CARGO: ENGENHEIRO FISCAL DA OBRA

AÇÃO              :
8581
ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE S
AUDE - NACIONAL
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Financiamento para a adequação e ampliação da rede de serviços de   a-
tenção básica de saúde; apoio técnico e financiamento para melhoria a-
dequação da rede de serviços caracterizada como de primeira referência
para a atenção básica.
ORDEM DE SERVIÇO   : 181884
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
Construção/Reforma de Unidade de Saúde  e aquisição de equipamentos.
AGENTE EXECUTOR    :
ARACAJU
ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL
QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
CONVÊNIO SIAFI 503075
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 1.055.696,23

3.2.31  CONSTATAÇÃO:
PAGAMENTO  ANTECIPADO DE SERVIÇOS (SERVIÇOS MEDIDOS E PAGOS, PORÉM NÃO
EXECUTADOS EM OBRAS EM EXECUÇÃO).
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FATO:
Mediante  a realização de inspeção física, na qual foram levantados os
quantitativos  de  todos  os  serviços  executados através do Termo de
Convênio  3069/2004  e,  posteriormente  efetuada  a comparação com os
serviços  já  medidos, ficou constatado que alguns destes serviços não
foram   executados  ou  foram  executados  em  quantidade  inferior  à
prevista,  não  obstante  o  objeto do Termo de Convênio (execução das
obras  de  construção  do  CAPS  -  Zona  Norte), contratado à empresa
inscrita no CNPJ com o n.º 15.611.189/0001-
26,  pelo montante de R$ 1.055.696,23 (já inclusos os Termos Aditivos)
encontrar-se com 56,56% dos seus serviços considerados como concluídos
pela  Órgão  subconveniado  (EMURB  -  Empresa  Municipal  de  Obras e
Urbanização)  e,  consequentemente  com  o  montante  relativo  a  tal
percentual  (R$  597.144,54) já repassado, até o 7º Boletim de Medição
Original (02/02/2006) e 1º Boletim de Medição de Aditivo (23/03/2006),
à empresa executora.
Os  serviços não executados, que importam em um prejuízo para o erário
no  montante  de  R$  45.433,75  (quarenta e cinco mil, quatrocentos e
trinta e três reais e setenta e cinco centavos) e correspondem a 7,61%
do valor repassado à empresa executora, encontram-se
quantificados/descritos, a seguir:
Dos  59.362,58  metros cúbicos de momento extraordinário de transporte
medidos,  apenas  51.249,60 (considerando-se uma distância média até o
local  de  descarga  de  20,00KM)  foram  executados, representando um
prejuízo  no  montante  de  R$  3.813,10 (três mil, oitocentos e treze
reais e dez centavos);
Dos  1.206,34  metros  quadrados  de  estrutura  metálica  de aço para
cobertura  medidos, apenas 1.070,81 foram executados, representando um
prejuízo no montante de R$ 12.674,77 (doze mil, seiscentos e setenta e
quatro reais e setenta e sete centavos);
Os  42  pontos  de interruptor 1 seção, medidos, não estão concluídos,
representando  um  prejuízo  no  montante  de  R$  2.833,74 (dois mil,
oitocentos e trinta e três reais e setenta e quatro centavos);
Os  31  pontos de interruptor 2 seções, medidos, não estão concluídos,
representando  um prejuízo no montante de R$ 1.881,70 (mil, oitocentos
e oitenta e um reais e setenta centavos);
Os 94 pontos de tomada 2P+T, universal, medidos, não estão concluídos,
representando  um  prejuízo  no  montante  de  R$ 5.499,00 (cinco mil,
quatrocentos e noventa e nove reais);
Os  05  pontos de interruptor 3 seções, medidos, não estão concluídos,
representando  um  prejuízo  no  montante  de  R$  345,55 (trezentos e
quarenta e cinco reais e cinqüenta e cinco centavos);
Os  31  pontos  de  tomada para lógica, medidos, não estão concluídos,
representando  um prejuízo no montante de R$ 1.931,92 (mil, novecentos
e trinta e um reais e noventa e dois centavos);
Os 21 pontos de telefone, medidos, não estão concluídos, representando
um  prejuízo no montante de R$ 1.057,98 (mil, cinqüenta e sete reais e
noventa e oito centavos);
Não  foi  instalado  o  quadro  geral para instalação elétrica medido,
representando  um prejuízo no montante de R$ 1.950,00 (mil, novecentos
e cinqüenta reais);
Não  foram  instalados  os  02 quadros de distribuição para instalação
elétrica medidos, representando um prejuízo no montante de R$ 1.291,16
(mil, duzentos e noventa e um reais e dezesseis centavos);



Controladoria-Geral da União                                                                Secretaria Federal de Controle Interno 196
Missão da SFC: “Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos.”

22º Sorteio de Unidades Municipais –  Aracaju - SE

Dos 642,41 metros quadrados de piso de alta resistência 10 mm medidos,
apenas  497,82 foram executados, representando um prejuízo no montante
de  R$  5.106,92  (cinco  mil,  cento  e  seis  reais e noventa e dois
centavos);
Não  foram  executados  os  7,10  metros  quadrados  de  piso  de alta
resistência  12 mm, medidos representando um prejuízo no montante de R
$ 296,78 (duzentos e noventa e seis reais e setenta e oito centavos);
Dos  314,52  metros  quadrados  de  rodapé  de  alta resistência 10 mm
medidos,  apenas  63,45 foram executados, representando um prejuízo no
montante  de  R$  2.101,50  (dois  mil,  cento  e um reais e cinqüenta
centavos);
As  18  caixas  de  passagem 0,60x0,60x1,00 metros, medidas, não estão
concluídas, representando um prejuízo no montante de R$ 3.309,30 (três
mil, trezentos e nove reais e trinta centavos);
As  05  caixas  de  gordura  0,60x0,60x1,00 metros, medidas, não estão
concluídas,  representando  um  prejuízo  no  montante  de  R$  919,25
(novecentos e dezenove reais e vinte e cinco centavos);
Das 05 visitas de controle tecnológico de concreto medidas, apenas uma
foi  confirmada  com  a  apresentação  do  Relatório, representando um
prejuízo no valor de R$ 421,08 (quatrocentos e vinte e um reais e oito
centavos).

EVIDÊNCIA:
Planilha Orçamentária original, do último Boletim de Medição (7º) e do
Termo   Aditivo   apresentadas   pela  empresa  vencedora  do  certame
licitatório,   Projetos   e   Quantitativos   dos  serviços  realmente
executados,  levantados  por  ocasião  da  verificação  "In  loco" dos
mesmo e relatório fotográfico a seguir:

Foto  01  -  Vista  geral de um dos interruptores e uma das tomadas,
mostrando que os mesmos não estão concluídos.
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Foto  02  - Vista geral de uma das caixas de passagem, mostrando que
as mesmas não estão concluídas.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"O  convênio  3069/2004  processo  25091983/2004-48  tem  como  ação a
atenção
à saúde mental com a construção do CAPS Zona Norte, não
correspondendo,   portanto,    as   citações   proferidas   no  item."

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não   acatamos   a  justificativa  do  gestor,  visto  que  não  foram
explicitados os motivos pelos quais foi efetuada a medição, atesto e o
pagamento dos serviços não executados.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 903.594.027-04  NOME: SHEILA TROPE
CARGO: FISCAL DA OBRA
CPF  : 177.291.736-20  NOME: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
CARGO: DIRETOR PRESIDENTE DA EMURB

3.2.32  CONSTATAÇÃO:
BAIXA QUALIDADE DOS SERVIÇOS RECEBIDOS.

FATO:
Mediante  visita  "In  loco" efetuada por esta equipe de fiscalização,
ficou  constatado  que  todo o quantitativo de pavimentação em piso de
alta  resistência  10  mm foi atestado pela fiscalização da convenente
sem  ter  recebido  o  polimento devido, polimento este que além de já
está  incluído  no  preço  do  serviço repassado à empresa executora é
imprescindível para a utilização do referido tipo de pavimentação.

EVIDÊNCIA:
Planilha  orçamentária,  Boletins de Medição, Especificações técnicas,
visita "In loco" à edificação e relatório fotográfico a seguir:
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Foto  03  -  Vista  geral  do  piso  de alta resistência implantado,
mostrando que o mesmo não foi polido.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"O  convênio  3069/2004  processo  25091983/2004-48  tem  como  ação a
atenção
à saúde mental com a construção do CAPS Zona Norte, não
correspondendo,   portanto,    as   citações   proferidas   no  item."

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não   acatamos   a  justificativa  do  gestor,  visto  que  não  foram
explicitados os motivos pelos quais foi efetuada a medição, atesto e o
pagamento   de  serviços  executados  com  qualidade  inferior  àquela
prevista nas especificações técnicas acordadas.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 903.594.027-04  NOME: SHEILA TROPE
CARGO: FISCAL DA OBRA
CPF  : 177.291.736-20  NOME: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
CARGO: DIRETOR PRESIDENTE DA EMURB

3.2.33  CONSTATAÇÃO:
INEXISTÊNCIA   DE   CONTROLES   NO   RECEBIMENTO   E  ARMAZENAGEM  DOS
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS.

FATO:
Os  equipamentos  previstos no Plano de Trabalho, foram adquiridos (em
13  lotes)  pela  convenente  (Secretaria  de  Saúde  do  município de
Aracajú/SE)  através do Pregão Presencial 05/2006, de 03/02/2006, pelo
montante  de  R$  48.527,00 (quarenta e oito mil, quinhentos e vinte e
sete reais). A referida aquisição foi efetuada a 07 empresas distintas
vencedoras  dos  citados  13  lotes,  com  todos  os  equipamentos  já
considerados  como  recebidos  pela  convenente, conforme documentação
comprobatória apresentada a esta equipe de fiscalização.
Entretanto,  por  ocasião  da  visita "In loco" ao local onde deveriam
estar  armazenados  os  citados equipamentos, ficou constatada a total
impossibilidade  de  conferência  física  dos mesmos, pois além de não
existir  qualquer  tipo  de  controle que distinguisse os equipamentos
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adquiridos  com  recursos  deste  ou  de  outros  convênios, os mesmos
encontravam-se  amontoados  uns sobre os outros, tornando impossível a
referida conferência física.
A armazenagem dos equipamentos está sendo feita de forma completamente
indevida,  pois  além  de impedir qualquer tipo de conferência física,
também  está  provocando  a  deterioração  dos mesmos devido à maneira
totalmente inadequada e ao local de estocagem.

EVIDÊNCIA:
Documentação    comprobatória    da    aquisição   dos   equipamentos,
especificações,  visita "in loco" ao local de armazenagem dos mesmos e
relatório fotográfico a seguir:

Foto  04  - Vista de parte dos equipamentos, mostrando que os mesmos
estão armazenados , amontoados uns sobre os outros.

Foto  05  -  Nova  vista de parte dos equipamentos, mostrando que os
mesmos  estão  armazenados  sem qualquer tipo de controle sobre a qual

convênio pertencem.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"Os  problemas identificados no controle e armazenagem de equipamentos
estão sendo enfrentados."

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não  acatamos  a  justificativa  apresentada  pelo gestor, visto que o
mesmo não especifica de que maneira estão sendo enfrentados os citados
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problemas  de  inexistência  de controles no recebimento e armazenagem
dos equipamentos adquiridos.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 242.133.905-73  NOME: ROSIVALDO OLIVEIRA
CARGO: PREGOEIRO OFICIAL

AÇÃO              :
8581
ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE S
AUDE - NACIONAL
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Financiamento para a adequação e ampliação da rede de serviços de   a-
tenção básica de saúde; apoio técnico e financiamento para melhoria a-
dequação da rede de serviços caracterizada como de primeira referência
para a atenção básica.
ORDEM DE SERVIÇO   : 181888
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
Aquisição de equipamentos hospitalares e material permanente.
AGENTE EXECUTOR    :
ARACAJU
ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL
QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
CONVÊNIO SIAFI 503074
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 119.900,00

3.2.34  CONSTATAÇÃO:
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS FORA DA CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA.

FATO:
Analisando  o  processo  25000.091982/2004-01,  referente  ao convênio
3064/2004,  firmado  entre  o  Ministério  da  Saúde  e  a  Prefeitura
Municipal   de   Aracaju,   esta   equipe  de  fiscalização  constatou
movimentação  irregular na conta específica do convênio. Às folhas 385
e  391  do  referido processo verificamos extratos da conta específica
mostrando  transferências  nos valores respectivos de R$ 1.146,90 e R$
42.637,00,  para  a  conta  corrente  Nº  58.101-1, que não consta, de
acordo  com  pesquisa  no  processo,  ser de qualquer dos fornecedores
vencedores do Pregão 14/2004, destinado à aquisição dos equipamentos e
materiais permanentes adquiridos através do convênio.
Nas  folhas 416 a 431 do mesmo processo, encontra-se o 1º Relatório de
Verificação  do convênio, elaborado pelo Núcleo do Ministério da Saúde
em  Sergipe,  no  qual é informado, especificamente à folha 425, que a
referida  conta  58.101-1 pertence à Prefeitura Municipal de Aracaju e
que   as   transferências   citadas   foram   efetuadas  a  título  de
ressarcimento pelos pagamentos das Notas Fiscais Nº 1925 e Nº 1911.
Também  consta  do  mesmo  relatório recomendação no sentido de que os
valores,  transferidos  em  desacordo  com  o art. 20 da IN/STN/01/97,
sejam  devolvidos  para a conta específica do convênio. No entanto não
se  encontra  no processo evidência de que tal recomendação tenha sido
atendida ou contestada.
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EVIDÊNCIA:
Extratos  da conta corrente específica, Nº 5219-1, Banco do Brasil, de
julho e outubro de 2005; Relatório de Verificação 01 do convênio;

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"As  recomendações já oriundas do Ministério da Saúde serão acatadas."

ANÁLISE DA EQUIPE:
A  justificativa apresentada apenas corrobora o ponto descrito. Ante o
exposto mantém-se, em sua totalidade, a constatação apresentada.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 411.687.205-91  NOME: ROGERIO CARVALHO SANTOS
CARGO: EX-SECRETÁRIO DE SAÚDE
CPF  : 150.249.545-72  NOME: LEDA LUCIA COUTO DE VASCONCELO
CARGO: SECRETÁRIA DE SAÚDE

AÇÃO              :
8581
ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE S
AUDE - NACIONAL
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Financiamento para a adequação e ampliação da rede de serviços de   a-
tenção básica de saúde; apoio técnico e financiamento para melhoria a-
dequação da rede de serviços caracterizada como de primeira referência
para a atenção básica.
ORDEM DE SERVIÇO   : 181889
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
Construção/Reforma de Unidade de Saúde  e aquisição de equipamentos.
AGENTE EXECUTOR    :
ARACAJU
ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL
QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
CONVÊNIO SIAFI 497948
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 1.464.350,05

3.2.35  CONSTATAÇÃO:
PAGAMENTO  ANTECIPADO DE SERVIÇOS (SERVIÇOS MEDIDOS E PAGOS, PORÉM NÃO
EXECUTADOS EM OBRAS EM EXECUÇÃO).

FATO:
Mediante  a realização de inspeção física, na qual foram levantados os
quantitativos  de  todos  os  serviços  executados através do Termo de
Convênio  2817/2003  e,  posteriormente  efetuada  a comparação com os
serviços  já  medidos, ficou constatado que alguns destes serviços não
foram   executados  ou  foram  executados  em  quantidade  inferior  à
prevista,  não  obstante  o  objeto do Termo de Convênio (execução das
obras  de construção do Centro de Tratamento Intensivo do Hospital São
José, contratado à empresa inscrita no CNPJ com o n.º 15.611.189/0001-
26,  pelo  montante  de R$ 968.166,93 encontrar-se com 92,46% dos seus
serviços   considerados   como  concluídos  pelo  Órgão  subconveniado
(Hospital  São José) e, consequentemente com o montante relativo a tal
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percentual  (R$ 895.156,44) já repassado, até o 11º Boletim de Medição
(pagamento em 01/08/2006), à empresa executora.
Os  serviços não executados, que importam em um prejuízo para o erário
no  montante  de  R$  68.563,66  (sessenta  e  oito  mil, quinhentos e
sessenta  e  três  reais  e  sesenta e seis centavos) e correspondem a
7,66%   do   valor   repassado   à   empresa  executora,  encontram-se
quantificados/descritos, a seguir:
Dos  1.039,86  metros  quadrados  de  estrutura metálica, de aço, para
cobertura  medidos,  apenas  677,98 foram executados, representando um
prejuízo  no montante de R$ 25.425,69 (vinte e cinco mil, quatrocentos
e vinte e cinco reais e sessenta e nove centavos);
Dos  1.039,86  metros quadrados de telhamento em telha trapezoidal  de
alumínio  medidos,  apenas  677,98  foram executados, representando um
prejuízo  no montante de R$ 10.852,78 (dez mil, oitocentos e cinqüenta
e dois reais e setenta e oito centavos);
Não   foram   executados   os  51,64  metros  quadrados  de  domus  em
policarboneto,  medidos,  representando  um prejuízo no montante de R$
12.619,75  (doze  mil,  seiscentos  e dezenove reais e setenta e cinco
centavos);
Dos  142,00  metros  de  calha  em fibra de vidro com largura = 25 cm,
apenas  81,50  foram executados, representando um prejuízo no montante
de  R$  3.775,20 (três mil, setecentos e setenta e cinco reais e vinte
centavos);
Dos  80,00  metros de cumeeira em alumínio medidos, apenas 67,50 foram
executados,  representando  um  prejuízo  no  montante  de R$ 641,00 (
seiscentos e quarenta e um reais);
Não  foram  executados  os  236,18  metros  de pingadeira em alumínio,
medidos,  representando  um prejuízo no montante de R$ 11.891,66 (onze
mil, oitocentos e noventa e um reais e sessenta e seis centavos);
Não  foram instaladas as 29 unidades de registro de gaveta ¾" medidas,
representando  um  prejuízo  no  montante de R$ 428,33 (quatrocentos e
vinte e oito reais e trinta e três centavos);
Não  foram  instaladas  as  25  unidades de dreno para ar condicionado
medidas,   representando   um   prejuízo  no  montante  de  R$  755,25
(setecentos e cinqüenta e cinco reais e vinte e cinco centavos);
Das  13  unidades de registro de pressão 3/4" medidas, apenas 05 foram
executadas,  representando  um  prejuízo  no  montante  de  R$  372,40
(trezentos e setenta e dois reais e quarenta centavos);
Não  foram  instaladas  as  21  unidades  de  caixa  sifonada quadrada
150x150x50  mm  medidas,  representando  um prejuízo no montante de R$
402,99 (quatrocentos e dois reais e noventa e nove centavos);
Não  foram instaladas as 18 unidades de ralo sifonado de pvc de 100 mm
medidas,  representando  um prejuízo no montante de R$ 186,11 (cento e
oitenta e seis reais e onze centavos);
Não  foram  executadas  as 12 caixas de passagem (60x60x60cm) medidas,
representando  um prejuízo no montante de R$ 1.904,16 (mil, novecentos
e quatro reais e dezesseis centavos);
Não  foram  executadas  as 11 caixas de inspeção (60x60x80cm) medidas,
representando  um prejuízo no montante de R$ 1.745,59 (mil, setecentos
e quarenta e cinco reais e cinqüenta e nove centavos);
Não foram executadas as 03 caixas de gordura medidas, representando um
prejuízo  no montante de R$ 379,99 (trezentos e setenta e nove reais e
noventa e nove centavos);
Não  foram  executados os 02 poços de visita medidos, representando um
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prejuízo  no  montante de R$ 1.330,94 (mil, trezentos e trinta reais e
noventa e quatro centavos);
Não  foram  instalados  os  83  pontos de interruptor 1 seção medidos,
representando  um  prejuízo  no  montante  de R$ 4.621,44 (quatro mil,
seiscentos e vinte e um reais e quarenta e quatro centavos);
Não  foram  instalados  os  20  pontos  de tomada para lógica medidos,
representando  um  prejuízo  no  montante  de  R$ 545,40 (quinhentos e
quarenta e cinco reais e quarenta centavos);
Não  foram  instalados  os  240  pontos de tomada 2P + T, de uso geral
medidos,  representando  um  prejuízo no montante de R$ 1.588,40 (mil,
quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos);
Não  foram  instalados os 16 pontos de telefone medidos, representando
um  prejuízo  no  montante de R$ 774,72 (setecentos e setenta e quatro
reais e setenta e dois centavos);
Não foram instalados os 04 quadros de distribuição para 36 disjuntores
medidos,   representando   um   prejuízo  no  montante  de  R$  995,32
(novecentos e noventa e cinco reais e trinta e dois centavos);
Dos  6.852,01  metros  quadrados de chapisco em parede medidos, 124,72
metros  quadrados  não  foram executados, representando um prejuízo no
montante  de  R$  301,82  (trezentos  e  um  reais  e  oitenta  e dois
centavos);
Dos  4.815,07 metros quadrados de reboco/emboço medidos, 195,25 metros
quadrados  não foram executados, representando um prejuízo no montante
de R$ 1.718,20 (mil, setecentos e dezoito reais e vinte centavos);
Dos  1.733,15  metros  quadrados  de  cerâmica Samarsa medidos, apenas
1.173,81  foram executados, representando um prejuízo no montante de R
$  15.963,56  (quinze  mil,  novecentos  e  sessenta  e  três  reais e
cinqüenta e seis centavos);
Dos  1.184,14  metros  quadrados  de  chapisco em teto medidos, apenas
393,24  foram  executados, representando um prejuízo no montante de R$
2.981,69  (dois mil, novecentos e oitenta e um reais e sessenta e nove
centavos);
Dos  1.400,00  metros  quadrados  de  piso  de  alta resistência 10 mm
medidos,  apenas 817,69 foram executados, representando um prejuízo no
montante  de R$ 19.414,21 (dezenove mil, quatrocentos e quatorze reais
e vinte e um centavos);
Não  foram executados os 66,82 metros quadrados de piso cimentado liso
medidos,   representando   um   prejuízo  no  montante  de  R$  670,87
(seiscentos e setenta reais e oitenta e sete centavos);
Dos  66,19  metros  quadrados  de  cerâmica  20x20 cm, PEI-4, medidos,
apenas  12,00  foram executados, representando um prejuízo no montante
de  R$ 2.824,92 (dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais e noventa
e dois centavos);
Dos  800,00  metros de rodapé de alta resistência 7 cm medidos, apenas
423,20  foram  executados, representando um prejuízo no montante de R$
4.152,34 (quatro mil, cento e cinqüenta e dois reais e trinta e quatro
centavos);
Não  foram  executados  os 76,75 metros de soleira de alta resistência
medidos,   representando   um   prejuízo  no  montante  de  R$  940,96
(novecentos e quarenta reais e noventa e seis centavos);
Não  foram  executados  os  19,10  metros  de  soco  de  Box  medidos,
representando  um  prejuízo  no  montante  de  R$  388,30 (trezentos e
oitenta e oito reais e trinta centavos);
Dos  70,00  metros  quadrados de esquadria de alumínio medidos, apenas
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37,37  foram  executados,  representando um prejuízo no montante de R$
4.917,34  (quatro  mil, novecentos e dezessete reais e trinta e quatro
centavos).

EVIDÊNCIA:
Planilha  Orçamentária  original  e  de  acréscimos  apresentadas pela
empresa  vencedora  do  certame  licitatório,  Projetos,  Boletins  de
Medição elaborados até a data de realização dos trabalhos desta equipe
de fiscalização e Quantitativos dos serviços realmente
executados,levantados  por ocasião da verificação "In loco" dos mesmos
e relatório fotográfico a seguir.

Foto  01  -  Vista  geral  de  parte  do telhamento não executado.

Foto  02  -  Vista  geral de um dos interruptores, medido, porém não
concluído.
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Foto  03 - vista geral de parte da alvenaria, onde não foi executado
qualquer revestimento.

Foto  04  -  Parte  do  teto  onde  não  foi executado o chapisco.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"Não  houve  prejuízo  ao  erário  porque  os serviços que não estavam
totalmente concluídos já estavam com o material armazenado no canteiro
de obras, como por exemplo é o caso da cobertura, da telha trapeizodal
de  alumínio  e  materiais elétricos. Quanto ao item cobertura e telha
uma  parte  foi  removida para fazer um reparo no reservatório, mas já
foram instaladas novamente.
Os demais itens da parte elétrica e hidráulica foram medidos em % para
atender a compra do material para a realização dos serviços.
Esta  obra  foi  conveniada  com  o  Hospital  São  José e na época da
licitação foi feito um orçamento estimativo para a execução da obra.
Após  a conclusão dessa licitação a empresa vencedora a SPR Engenharia
fez  o  levantamento  dos  quantitativos  e a contratação dos projetos
complementares,  portanto  houve  alterações  (a  maior e a menor) dos
quantitativos previstos para  todos os itens.
Para  o  item  fundação  os  quantitativos  foram  acrescidos porque a
fundação  prevista  era  tipo  calcárea  e  após a sondagem do terreno
passou a seguir o projeto: sapatas com vigas baldrame .
Para  o  item estrutura também tivemos acréscimos devido a contratação
dos projetos executivos.
No  item  elevações,  tiveram  alguns  equívocos  no  levantamento  de
quantitativos.
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No  item cobertura o acréscimo foi ocasionado pela ausência do subitem
calha e alteração dos quantitativos de cumeeira e pingadeira.
Os  itens de instalações eram somente estimados, com a contratação dos
projetos foram constatados os levantamentos de acordo com a execução.
No  item  revestimento  houve  alteração  entre  áreas de pintura e de
revestimento  e troca de laje por forro de gesso no 1o. pavimento para
compensar os custos finais.
Para  o  item   esquadria  foi  suprimida  a  tranca  automática  para
compensar o acréscimo de portas e dos outros custos.
No  item  pinturas,  foram  suprimidas  todos  os  itens  porque foram
trocados por revestimento cerâmico.
No  item aparelhos e metais sanitários, tivemos alterações de tipos de
louças.
No  item  gases  só  constavam  os  pontos  de distribuição, faltava a
central  que  iria abastecer o sistema e foi repassado para o hospital
contratar diretamente, ou seja excluído da planilha.
No  item  combate  a  incêndio  houve  um acréscimo de custos devido a
contratação dos projetos executivos, portanto foi incluído um conjunto
moto-bomba, caixa de incêndio e hidrante de passeio.
Para  o  item  diversos, tivemos um acréscimo do item limpeza da obra,
onde houve equívoco de área a ser considerada.
O  Sistema  de  ar  condicionado não havia sido previsto no momento da
licitação, só foram previstas caixas de ar condicionado e foi alterado
para tipo split."

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não   concordamos   com   a  justificativa  apresentada  pelo  gestor,
primeiramente  porque todos os quantitativos de serviços discriminados
na  constatação,  mesmo  não  tendo  sido  executados,  foram medidos,
atestados  como  executados  e  pagos à empresa executora. Além disso,
devido  ao  estágio  em  que  se encontra a obra, alguns dos referidos
serviços  só  poderão  ser  executados (instalação de ralos sifonados,
caixas sifonadas, registros de gaveta, etc.) com a demolição de alguns
outros  já  concluídos,  com o ônus da demolição e re-execução devendo
ser absorvido pela empresa executora.
Com  relação  a existência ou não de prejuízo para o erário, outra vez
discordamos  da  justificativa  apresentada  pelo  gestor, visto que o
armazenamento  do material no canteiro de obras não se aplica a grande
maioria  dos serviços não executados (chapisco, reboco, emboço, etc.),
bem como, como a própria denominação já indica, os itens constantes da
planilha  orçamentária e, consequentemente, contratados são serviços e
não fornecimento de material, o que implica na medição e atesto apenas
de  quantitativos  de serviços executados, de forma alguma de material
fornecido.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 058.083.835-87  NOME: LUIZA DE SEIXAS BARROS
CARGO: DIRETORA ADMINISTRATIVA
CPF  : 393.867.085-15  NOME: CLAUDIA MARIA DE ARAUJO E LIMA
CARGO: FISCAL DA OBRA

3.2.36  CONSTATAÇÃO:
INCLUSÃO    DE    SERVIÇOS/QUANTITATIVOS   INADEQUADOS   NA   PLANILHA
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ORÇAMENTÁRIA.

FATO:
Mediante análise efetuada na planilha orçamentária, ficou constatada a
inclusão  de serviços em quantitativos inadequados, pois no item 12.01
foram  orçadas 18 unidades de vaso sanitário convencional com caixa de
descarga  de  embutir, enquanto que no item 12.2 foram orçadas mais 18
válvulas  de  descarga,  serviço  já  previsto  no  item anterior. Tal
serviço,  se  medido  (incluso Boletim de Medição), virá a provocar um
prejuízo  para  o  objeto  do  Termo  de  Convênio,  no montante de R$
1.152,18 (mil, cento e cinqüenta e dois reais e dezoito centavos).

EVIDÊNCIA:
Planilha  Orçamentária,  Boletins  de  Medição  e  serviços  realmente
executados  constatados  por  ocasião  da  verificação  "In  loco" dos
mesmos.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"A planilha será corrigida."

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não  acatamos  a  justificativa apresentada pelo gestor, visto que não
foi apresentada a referida planilha "corrigida".

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 058.083.835-87  NOME: LUIZA DE SEIXAS BARROS
CARGO: DIRETORA ADMINISTRATIVA

3.2.37  CONSTATAÇÃO:
DETERIORAÇÃO  DOS  SERVIÇOS EXECUTADOS DEVIDO A ATRASO NA CONCLUSÃO DA
OBRA.

FATO:
Mediante  verificação  física  e análise na documentação comprobatória
apresentada,  ficou  constatado  que  o cronograma de execução da obra
apresenta-se  atrasado,  visto que não obstante os serviços terem sido
iniciados  em  03/01/2005  (emissão  da Ordem de Serviço) com prazo de
execução de 240 dias, até esta data não foram concluídos, encontrando-
se  a mesma paralisada desde março/2006. Este fato já vem provocando a
deterioração  dos serviços executados, principalmente no que se refere
às  telhas  de  alumínio, pois a empresa responsável desmobilizou, por
completo,  o  canteiro  tendo,  inclusive,  suspendido  os serviços de
vigilância.

EVIDÊNCIA:
Boletins  de Medição, Cronograma Físico-Financeiro, visita "In loco" à
edificação e relatório fotográfico a seguir:
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Foto  05  -  Vista  de  Parte  do telhamento em telha de alumínio já
deteriorado.

Foto 06 - Vista geral da obra, mostrando que a mesma encontra-se com
seus serviços paralisados.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"Discordamos  no  que  se  refere  a afirmativa que a deterioração dos
serviços  executados, porque o prédio se encontra coberto e em fase de
acabamento."

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não concordamos com a justificativa apresentada pelo gestor, visto que
além  da  edificação não encontrar-se completamente coberta, em alguns
pontos  a  cobertura  em  telha  de alumínio já se apresenta destruída
(quebrada),  como  demonstrado  na  constatação  inclusive  com  fotos
ilustrativas.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 058.083.835-87  NOME: LUIZA DE SEIXAS BARROS
CARGO: DIRETORA ADMINISTRATIVA

3.2.38  CONSTATAÇÃO:
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DIVERGENTES DO OBJETO DO TERMO DE CONVÊNIO.
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FATO:
Mediante  análise  efetuada  nas especificações técnicas apresentadas,
ficou  constatado  que  as mesmas divergem, por completo, do objeto do
Termo  de  Convênio,  pois  enquanto  o  citado  convênio  refere-se à
construção da UTI do Hospital São José, as especificações apresentadas
discriminam  a  execução de serviços de reforma de uma UTI do Hospital
São  José,  onde constam diversos serviços não inclusos na planilha de
quantitativos do objeto do Termo de Convênio, como por exemplo:
Demolições, recuperação de reboco, instalação de piso paviflex, etc.

EVIDÊNCIA:
Planilha  orçamentária, Boletins de Medição, Especificações técnicas e
visita "In loco" a edificação.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"A  SMS  de  Aracajú na análise do Convenio não identificou as citadas
especificações   referentes   a   reformas,  necessitando  de  maiores
esclarecimentos para um posicionamento definitivo."

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não  acatamos  e  nos  pareceu  bastante  inverossímil a justificativa
apresentada   pelo  gestor,  visto  que  as  referidas  especificações
técnicas descritas na constatação (divergentes da obra contratada) são
as  únicas  presentes no local onde estão sendo realizados os serviços
(Hospital   São   José)   e   foram  apresentadas  à  esta  equipe  de
fiscalização,  após solicitação de fiscalização, pelo corpo técnico de
engenharia do referido Hospital, como sendo as especificações técnicas
da obra, ora em análise.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 058.083.835-87  NOME: LUIZA DE SEIXAS BARROS
CARGO: DIRETORA ADMINISTRATIVA

3.2.39  CONSTATAÇÃO:
INCLUSÃO/RETIRADA  DE SERVIÇOS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, COM ALTERAÇÃO
DO MONTANTE CONTRATADO, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO CONCEDENTE.

FATO:
Mediante  análise  efetuada  na  planilha  orçamentária  e Boletins de
Medição,  bem  como  visita  "In  loco" aos serviços executados, ficou
constatada   a  inclusa/retirada  de  diversos  serviços  na  referida
planilha orçamentária, grande parte dos quais já foram medidos e pagos
a empresa executora.
Tais  fatos  já vieram a provocar duas alterações no montante acordado
(R$  968.582,69):  A primeira para R$ 1.210.208,66 e a segunda para R$
1.464.350,05,  alterações estas que além de não terem sido autorizadas
pelo  órgão concedente (Ministério da Saúde)  representam um acréscimo
de 51,18% ao valor contratado com a empresa de CNPJ n.º
15.611.189/0001-26  e,  consequentemente,  inviabilizam, por completo,
a conclusão da edificação com o montante dos recursos acordado.
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EVIDÊNCIA:
Planilha orçamentária e Boletins de Medição.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"Estamos  buscando  junto  a Empresa Municipal de Serviços Urbanos, as
informações pertinentes."

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não  acatamos  a  justificativa apresentada pelo gestor, visto que não
foram   explicitados   os   motivos   pelos   quais   foi  efetuada  a
inclusão/retirada  de  serviços  da  planilha orçamentária contratada,
inclusive  com  sensíveis  alterações no montante financeiro acordado,
sem  a  devida e prévia autorização do órgão concedente (Ministério da
Saúde/Fundo Nacional de Saúde).

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 058.083.835-87  NOME: LUIZA DE SEIXAS BARROS
CARGO: DIRETORA ADMINISTRATIVA
CPF  : 393.867.085-15  NOME: CLAUDIA MARIA DE ARAUJO E LIMA
CARGO: FISCAL DA OBRA

3.2.40  CONSTATAÇÃO:
EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS.

FATO:
Mediante   análise   realizada   na   documentação  comprobatória  dos
pagamentos  efetuados  pela  convenente  (Hospital  São  José),  ficou
constatado  que  a mesma pagou, de forma indevida, à empresa executora
dos  serviços,  o  montante  de  R$ 4.868,35 (quatro mil, oitocentos e
sessenta  e oito reais e trinta e cinco centavos), isto ocorreu devido
ao  fato  do valor referente ao reajuste do 11º Boletim de Medição ter
sido calculado tomando-se como valor do referido Boletim R$ 191.434,86
(valor glosado pela fiscalização da convenente.) e, não, R$ 126.000,00
que  seria  o  valor  correto  e que foi atestado pela fiscalização da
convenente, conforme demonstrado, abaixo:
Reajuste  do  11º  Boletim  de  Medição  (R$ 191.434,86): R$ 14.242,75
Reajuste  do  11º  Boletim  de  Medição  (R$ 126.000,00): R$  9.374,40
Diferença paga a maior: R$ 4.868,35

EVIDÊNCIA:
Boletins  de  Medição  e  documentação  comprobatória  dos  pagamentos
efetuados.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"Estamos  buscando  junto  a Empresa Municipal de Serviços Urbanos, as
informações pertinentes."

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não  acatamos  a  justificativa apresentada pelo gestor, visto que não
foram   explicitados   os  motivos  pelos  quais  foram  efetuados  os
pagamentos  indevidos,  descritos  no âmbito da constatação, à empresa
responsável pela execução dos serviços.
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IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 058.083.835-87  NOME: LUIZA DE SEIXAS BARROS
CARGO: DIRETORA ADMINISTRATIVA
CPF  : 393.867.085-15  NOME: CLAUDIA MARIA DE ARAUJO E LIMA
CARGO: FISCAL DA OBRA

AÇÃO              :
8581
ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE S
AUDE - NACIONAL
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Financiamento para a adequação e ampliação da rede de serviços de   a-
tenção básica de saúde; apoio técnico e financiamento para melhoria a-
dequação da rede de serviços caracterizada como de primeira referência
para a atenção básica.
ORDEM DE SERVIÇO   : 181890
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
Construção/Reforma de Unidade de Saúde  e aquisição de equipamentos.
AGENTE EXECUTOR    :
ARACAJU
ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL
QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
CONVÊNIO SIAFI 497512
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 429.498,20

3.2.41  CONSTATAÇÃO:
PAGAMENTO  ANTECIPADO DE SERVIÇOS (SERVIÇOS MEDIDOS E PAGOS, PORÉM NÃO
EXECUTADOS EM OBRAS EM EXECUÇÃO).

FATO:
Mediante  a realização de inspeção física, na qual foram levantados os
quantitativos  de  todos  os  serviços  executados através do Termo de
Convênio  095/2003  e,  posteriormente  efetuada  a  comparação com os
serviços  já  medidos, ficou constatado que alguns destes serviços não
foram   executados  ou  foram  executados  em  quantidade  inferior  à
prevista,  não  obstante  o  objeto do Termo de Convênio (execução das
obras  de  recuperação  e  ampliação  da maternidade do Hospital Santa
Isabel, contratado à empresa inscrita no CNPJ com o n.º
32.813.263/0001-06,  pelo  montante  de R$ 429.498,20 encontrar-se com
55,11%  dos  seus  serviços  considerados  como  concluídos pela Órgão
subconveniado    (Associação    Aracajuana    de    Beneficência)   e,
consequentemente   com  o  montante  relativo  a  tal  percentual  (R$
236.698,33)  já  repassado,  até  o 5º Boletim de Medição pagamento em
17/02/2006), à empresa executora.
Os  serviços não executados, que importam em um prejuízo para o erário
no  montante  de  R$  56.772,18  (cinqüenta  e  seis mil, setecentos e
setenta  e  dois  reais  dezoito  centavos) e correspondem a 23,98% do
valor repassado à empresa executora, encontram-se
quantificados/descritos, a seguir:
Dos 12,00 metros quadrados de placa da obra medidos, apenas 5,40 foram
executados,  representando  um  prejuízo  no  montante  de  R$  607,07
(seiscentos e sete reais e sete centavos);
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Não  foi  executado  o  barracão de obra , com 43,46 metros quadrados,
medido,   representando  um  prejuízo  no  montante  de  R$  14.362,19
(quatorze mil, trezentos e sessenta e dois reais e dezenove centavos);
Dos  238,60  metros  quadrados de laje pré-moldada para forro medidos,
apenas  213,00 foram executados, representando um prejuízo no montante
de R$ 1.526,02 (mil, quinhentos e vinte e seis reais e dois centavos);
Dos 375,90 metros quadrados de alvenaria de bloco cerâmico, e = 0,12cm
(dobrada)  medidos,  apenas  144,80 foram executados, representando um
prejuízo  no  montante de R$ 4.504,14 (quatro mil, quinhentos e quatro
reais e catorze centavos);
Como  descrito  na  constatação  3.2.42 deste Relatório (itens orçados
indevidamente),  foi  empregado  madeiramento  para cobertura em telha
cerâmica  e  não  em  telha  de fibrocimento como previsto na Planilha
Orçamentária,  entretanto  dos 248,91 metros quadrados medidos, apenas
223,00  foram  executados, representando um prejuízo no montante de R$
1.042,36 (mil, quarenta e dois reais e trinta e seis centavos);
Dos 248,91 metros quadrados de telhamento com telha tipo Rio Grande do
Norte  medidos,  apenas  223,00  foram  executados,  representando  um
prejuízo no montante de R$ 424,41 (quatrocentos e vinte e quatro reais
e quarenta e um centavos);
Não foram empregados os 130 metros de placa de madeira em massaranduba
3  x  6",  serrada,  medidos, representando um prejuízo de R$ 2.398,50
(dois mil, trezentos e noventa e oito reais e cinqüenta centavos);
Das  134 unidades de caixa de passagem (40x40x60cm) medidos, apenas 19
foram   executadas,  representando  um  prejuízo  no  montante  de  R$
13.817,25  (treze  mil,  oitocentos  e dezessete reais e vinte e cinco
centavos);
Não  foram  executados  os 215,45 metros quadrados de chapisco em teto
medidos,  representando  um  prejuízo no montante de R$ 1.745,15 (mil,
setecentos e quarenta e cinco reais e quinze centavos);
Não  foram  executados os 215,45 metros quadrados de reboco interno de
teto,  medidos,  representando  um prejuízo no montante de R$ 2.369,95
(dois  mil,  trezentos  e  sessenta  e  nove  reais  e noventa e cinco
centavos);
Dos  1170,90  metros  quadrados  de chapisco em parede medidos, apenas
871,94  foram  executados, representando um prejuízo no montante de R$
1.928,29  (mil,  novecentos  e  vinte  e  oito  reais  e  vinte e nove
centavos);
Dos  651,60  metros  quadrados  de  reboco ou emboço interno de parede
medidos,  apenas 446,35 foram executados, representando um prejuízo no
montante  de R$ 2.031,97 (dois mil, trinta e um reais e noventa e sete
centavos);
Dos  118,80  metros  quadrados  de  revestimento  de parede em azulejo
branco  medidos,  apenas  49,19  foram  executados,  representando  um
prejuízo no montante de R$ 2.331,24 (dois mil, trezentos e trinta e um
reais e vinte e quatro centavos);
Não foram executados os 12,13 metros quadrados de apicoamento total de
reboco,  medidos,  representando  um  prejuízo  no montante de R$ 7,88
(sete reais e oitenta e oito centavos);
Dos  190,15 metros quadrados de forro em réguas de pvc medidos, apenas
155,98  foram  executados, representando um prejuízo no montante de R$
1.278,64  (mil,  duzentos  e  setenta e oito reais e sessenta e quatro
centavos);
Não  foram  executados  os  5,96 metros quadrados de forro em placa de
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gesso  60x60cm,  medidos,  representando um prejuízo no montante de R$
161,34 (cento e sessenta e um reais e trinta e quatro centavos);
Dos 285,70 metros quadrados de cerâmica Cecrisa medidos, apenas 231,60
foram executados, representando um prejuízo no montante de R$ 2.881,37
(dois mil, oitocentos e oitenta e um reais e trinta e sete centavos);
Não  foram  executados  os  13,20 metros quadrados de peitoril granito
cinza,  com  largura  de  22 cm, medidos, representando um prejuízo no
montante de R$ 458,83 (quatrocentos e cinqüenta e oito reais e oitenta
e tres centavos);
Não  foram instalados os 2,52 metros quadrados de porta tipo moldura e
vidro  em  alumínio  anodizado  medidos,  representando um prejuízo no
montante  de  R$  570,96  (quinhentos e setenta reais e noventa e seis
centavos);
Não  foram  instalados  os 7,39 metros quadrados de porta de correr em
madeira,  lisa,  0,90  x  2,10m, medidos, representando um prejuízo no
montante  de  R$  1.408,25  (mil,  quatrocentos e oito reais e vinte e
cinco centavos);
Não  foram  instalados  os  27,00  metros  de calha em chapa de zinco,
medidos,   representando   um   prejuízo  no  montante  de  R$  916,38
(novecentos e dezesseis reais e trinta e oito centavos);

EVIDÊNCIA:
Planilha  Orçamentária  original  e  de  acréscimos  apresentadas pela
empresa  vencedora  do  certame  licitatório,  Projetos,  Boletins  de
Medição elaborados até a data de realização dos trabalhos desta equipe
de  fiscalização,  quantitativos  dos  serviços  realmente executados,
levantados por ocasião da verificação "In loco" dos mesmos e relatório
fotográfico a seguir.

Foto  01  - Vista geral da placa da obra, a qual possui dimensões de
3,00x1,80 m e, não 3,00 x 4,00 m como previsto.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"Esclarece-se  que  esta  obra  não  está  concluída, portanto existem
serviços  executados  e  quantificados  a  menos, os quais deverão ser
objeto de compensação e discriminados em planilhas ao término da obra.
Outrossim,  o  projeto  inicial,  por questões de otimização do fluxo,
está  sendo  modificado,  para  que haja uma maior integração entre os
espaços  físicos  já  existentes  e  para  que  não  haja  desperdício
financeiro.
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Será  solicitada  a devolução dos recursos referentes às diferenças de
medições da placa da obra e do barracão."

ANÁLISE DA EQUIPE:
Acatamos,   apenas  parcialmente,  a  justificativa  apresentada  pelo
gestor,  visto que a resolução da constatação depende, exclusivamente,
da elaboração de planilha de acréscimos e decréscimos em data anterior
a elaboração do Boletim de Medição Final da Obra.
A  referida  planilha  de  acréscimos e decréscimos, deverá conter, de
forma  discriminada, todos os serviços e respectivos quantitativos que
foram  acrescidos  ou  diminuídos durante a execução dos serviços, bem
como  o  montante  real  a  ser  repassado  a empresa responsável pela
execução  dos  mesmos, com o intuito de evitar o pagamento de serviços
não executados.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 165.145.214-87  NOME: CLAYTON GOMES DE ARAUJO
CARGO: FISCAL DA OBRA
CPF  : 051.565.645-34  NOME: JOSE CARLOS PINHEIRO DA SILVA
CARGO: PRESIDENTE DA ASSSOCIAçãO

3.2.42  CONSTATAÇÃO:
INCLUSÃO DE SERVIÇOS/QUANTITATIVOS INDEVIDOS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

FATO:
Mediante  análise  efetuada  na planilha orçamentária utilizada para a
elaboração  do  último  Boletim  de  Medição  (5º), ficou constatada a
inclusão  de  serviços  em  quantitativos  inadequados,  fato este que
resultou  em  um  prejuízo  para o Termo de Convênio no montante de R$
26.777,16  (vinte  e  seis  mil,  setecentos  e setenta e sete reais e
dezesseis  centavos), os quais se encontram quantificados/descritos, a
seguir:
Com  relação ao item da planilha: madeiramento para cobertura em telha
fibrocimento, orçado em R$ 10.013,65, ficou constatado que deveria ter
sido  orçado  madeiramento  para  telha  colonial, já que o telhamento
previsto  é  em  telha  colonial,  tipo  Rio  Grande  do Norte, o qual
custaria  R$  7.619,13,  representando  um  prejuízo no montante de R$
2.394,52  (dois  mil, trezentos e noventa e quatro reais e cinqüenta e
dois centavos);
No que se refere ao item: Caixas de passagem (40x40x60cm), verificamos
que  foram  orçadas  134  unidades, enquanto o projeto prevê apenas 19
unidades   (quantidade  realmente  executada),  entretanto  como  este
serviço  já  foi  medido  e  pago,  o  prejuízo  dele  decorrente  (R$
13.817,25) foi considerado como pagamento antecipado de despesas;
Com relação ao item caixa d'água em fibra de vidro com capacidade para
5.000  litros,  verificamos  que  foram  orçadas 09 unidades, ao preço
unitário de R$ 3.047,83, perfazendo um montante para este serviço de R
$  27.430,47  quando, de acordo com o projeto, existe a necessidade de
instalação de apenas 01 reservatório, o que corresponde um prejuízo no
montante  de  R$  24.382,64 (vinte e quatro mil, trezentos e oitenta e
dois reais e sessenta e quatro centavos).
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EVIDÊNCIA:
Planilha  Orçamentária,  Boletins  de  Medição  e  serviços  realmente
executados  constatados  por  ocasião  da  verificação  "In  loco" dos
mesmos.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"Esclarece-se  que  esta  obra  não  está  concluída, portanto existem
serviços  executados  e  quantificados  a  menos, os quais deverão ser
objeto de compensação e discriminados em planilhas ao término da obra.
Outrossim,  o  projeto  inicial,  por questões de otimização do fluxo,
está  sendo  modificado,  para  que haja uma maior integração entre os
espaços  físicos  já  existentes  e  para  que  não  haja  desperdício
financeiro."

ANÁLISE DA EQUIPE:
Acatamos,   apenas  parcialmente,  a  justificativa  apresentada  pelo
gestor,  visto que a resolução da constatação depende, exclusivamente,
da elaboração de planilha de acréscimos e decréscimos em data anterior
a elaboração do Boletim de Medição Final da Obra.
A  referida  planilha  de  acréscimos e decréscimos, deverá conter, de
forma  discriminada, todos os serviços e respectivos quantitativos que
foram  acrescidos  ou  diminuídos durante a execução dos serviços, bem
como  o  montante  real  a  ser  repassado  a empresa responsável pela
execução  dos  mesmos, com o intuito de evitar o pagamento de serviços
não executados.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 165.145.214-87  NOME: CLAYTON GOMES DE ARAUJO
CARGO: FISCAL DA OBRA
CPF  : 051.565.645-34  NOME: JOSE CARLOS PINHEIRO DA SILVA
CARGO: PRESIDENTE DA ASSOCIAçãO

3.2.43  CONSTATAÇÃO:
OCORRÊNCIA  DE  SOBREPREÇO  (SERVIÇOS CONTRATADOS COM PREÇO SUPERIOR A
MÉDIA DE MERCADO DA REGIÃO).

FATO:
De acordo com as análises efetuadas na Planilha Orçamentária elaborada
pela  empresa  executora  para  participação  no  Processo Licitatório
(tendo sido utilizado como parâmetro as tabelas de Custo da Construção
Civil  do SINAPI, referentes à data de elaboração da referida Planilha
e  BDI  de  30%),  ficou  constatada  a  ocorrência  de  sobrepreço na
contratação dos serviços. Tal fato veio a ocasionar um prejuízo para o
Termo  de  Convênio  no  montante de R$ 76.980,47 (setenta e seis mil,
novecentos e oitenta reais e quarenta e sete centavos), correspondente
a 17,92% do valor acordado (R$ 429.498,21).

EVIDÊNCIA:
Planilha  Orçamentária  apresentada  pela empresa vencedora do certame
licitatório   e  Tabela  de  Custo  da  Construção  Civil  do  SINAPI,
referentes  à  data  de  apresentação  da  Carta  Proposta da referida
empresa.
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MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"Esclarece-se  que  esta  obra  não  está  concluída, portanto existem
serviços  executados  e  quantificados  a  menos, os quais deverão ser
objeto de compensação e discriminados em planilhas ao término da obra.
Outrossim,  o  projeto  inicial,  por questões de otimização do fluxo,
está  sendo  modificado,  para  que haja uma maior integração entre os
espaços  físicos  já  existentes  e  para  que  não  haja  desperdício
financeiro."

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não  acatamos  a  justificativa  apresentada pelo gestor, visto que os
elementos  ali  contidos  não  explicitam  motivos  que  justifiquem a
contratação dos serviços com preços unitários acima daqueles previstos
no  SINAPI  (Sistema  Nacional  de  Pesquisa  de  Custos  e Índices da
Construção  Civil),  caracterizando  um  sobrepreço  no montante de R$
76.980,47.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 051.565.645-34  NOME: JOSE CARLOS PINHEIRO DA SILVA
CARGO: PRESEIDENTE DA ASSOCIAçãO

3.2.44  CONSTATAÇÃO:
DETERIORAÇÃO  DOS  SERVIÇOS EXECUTADOS DEVIDO A ATRASO NA CONCLUSÃO DA
OBRA.

FATO:
Mediante  verificação  física  e análise na documentação comprobatória
apresentada,  ficou  constatado  que o cronograma da obra apresenta-se
atrasado, encontrando-se a mesma paralisada desde 01/06/2005 (conforme
Termo  de  Paralisação).  Este  fato vem provocando a deterioração dos
serviços  já  executados,  principalmente pela ação de vândalos, visto
que   a  obra  encontra-se  abandonada,  pois  a  empresa  responsável
desmobilizou, por completo, o canteiro tendo, inclusive, suspendido os
serviços de vigilância e desmontado o tapume de isolamento.

EVIDÊNCIA:
Boletins  de  Medição,  Termo  de Paralisação dos Serviços, Cronograma
Físico-Financeiro e visita "In loco" a edificação.
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Foto  02  -  Vista  geral da obra, mostrando que a mesma encontra-se
paralisada e com o tapume já desmontado.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"Esclarece-se  que  esta  obra  não  está  concluída, portanto existem
serviços  executados  e  quantificados  a  menos, os quais deverão ser
objetos  de  compensação  e  discriminados  em planilhas ao término da
obra.
Outrossim,  o  projeto  inicial,  por questões de otimização do fluxo,
está  sendo  modificado,  para  que haja uma maior integração entre os
espaços  físicos  já  existentes  e  para  que  não  haja  desperdício
financeiro."

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não  acatamos  a  justificativa  apresentada  pelo gestor, visto que a
constatação  refere-se  à  deterioração  dos  serviços  já  executados
devido,  principalmente, a ação de vândalos, fato este que poderia ter
sido  evitado  se  a  empresa  responsável não tivesse desmobilizado o
canteiro, através da manutenção dos serviços de vigilância e do tapume
de isolamento.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 051.565.645-34  NOME: JOSE CARLOS PINHEIRO DA SILVA
CARGO: PRESIDENTE DA ASSOCIAçãO

AÇÃO              :
8581
ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE S
AUDE - NACIONAL
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Financiamento para a adequação e ampliação da rede de serviços de   a-
tenção básica de saúde; apoio técnico e financiamento para melhoria a-
dequação da rede de serviços caracterizada como de primeira referência
para a atenção básica.
ORDEM DE SERVIÇO   : 181891
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
Aquisição de equipamentos hospitalares e material permanente.
AGENTE EXECUTOR    :
ARACAJU
ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL
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QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
CONVÊNIO SIAFI 497404
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 102.764,00

3.2.45  CONSTATAÇÃO:
NÃO UTILIZAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 2384/2003.

FATO:
Foram realizadas visitas "in loco" no CEMAR - Centro de Especialidades
Médicas  de Aracaju no Bairro Siqueira Campos, local onde funcionará o
Centro  de  Reabilitação (SERFISMO) cujos equipamentos foram objeto do
Convênio nº 2384/2003. Dos bens adquiridos foi selecionada uma amostra
com  os bens de maior valor para que fosse procedida a identificação e
inspeção  física, bem como para avaliar a sua utilização. Verificou-se
que  a  totalidade  dos  bens  foram  localizados e que os mesmo foram
tombados  e  patrimoniados,  conforme  Termos  de Movimentação de Bens
Patrimoniais  Móveis. Constatou-se que os equipamentos ainda não foram
colocados  em funcionamento, não tendo sido iniciadas as atividades de
recuperação  objeto  do convênio. Ressalte-se que,  tendo em vista que
os   mesmos  foram  adquiridos  em  17/01/2005,  verifica-se  que   os
equipamentos encontram-se há mais de 01 (um)
ano sem utilização.

EVIDÊNCIA:
Registros fotográficos a seguir listados:

Equipamento patrimoniado e sem utilização. Esteiras elétricas sem utilização.
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Mesas Postura Elétricas e Bicicletas Elétricas
ainda sem utilização.

Equipamentos adquiridos com recursos do
Convênio 2384 ainda sem utilização.

.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"Quanto  a  não  utilização  dos  equipamentos  adquiridos  através do
convênio  nº  2384/2003  em  virtude do não funcionamento do Centro de
Reabilitação  -  SERFISMO,  informamos  que  a Secretaria Municipal de
Saúde  de  Aracaju  procedeu  ao  cadastro do serviço no CNES, tendo o
início  de  suas  atividades  previsto para novembro do corrente ano."

ANÁLISE DA EQUIPE:
A   justificativa   apresentada  apenas  corrobora  a  constatação  da
fiscalização.   Ante   o  exposto  mantém-se,  em  sua  totalidade,  a
constatação apresentada.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 411.687.205-91  NOME: ROGERIO CARVALHO SANTOS
CARGO: SECRETáRIO MUNICIPAL DE SAúDE
CPF  : 150.249.545-72  NOME: LEDA LUCIA COUTO DE VASCONCELO
CARGO: SECRETáRIA MUNICIAPL DE SAúDE

3.2.46  CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA    DE   RESSARCIMENTO   TOTAL   DE   MOVIMENTAÇÃO   IRREGULAR

FATO:
Analisando  o  processo  25000.100352/2003-46,  referente  ao convênio
2384/2003,  firmado  entre  o  Ministério  da  Saúde  e  a  Prefeitura
Municipal   de   Aracaju,   esta   equipe  de  fiscalização  constatou
movimentação  irregular  na  conta  específica  não  ressarcida em sua
totalidade.  Às folhas 107 a 120 do referido processo verificamos o 2º
Relatório  de  Verificação  do  convênio,  elaborado  pelo  Núcleo  do
Ministério  da Saúde em Sergipe, no qual se constata uma "movimentação
irregular  dos  recursos  do  convênio,  contrariando  o  art.  20  da
IN/STN/01/97,  com  a  retirada  no  valor  de  R$ 7.900,00, cheque nº
0850001  de 04/06/2004". Após calcular a correção monetária e os juros
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referentes   ao  período  entre  a  retirada  e  sua  constatação,  em
23/02/2005, o Núcleo de Saúde elaborou Demonstrativo de Débito em nome
da Prefeitura Municipal, no valor total de R$ 8.986,76.
Às  folhas  158 a 179 encontra-se o 3º Relatório de Verificação também
contendo  demonstrativo  do  débito,  datado  de 09/09/2005, agora com
valor  total  atualizado de R$ 9.772,41. Novo demonstrativo de débito,
às  folhas  182  e  183,  demonstra  que  já  havia sido recolhido, em
27/07/2005,  o  valor  de  R$  8.986,76.  No entanto, conforme o mesmo
documento, abatidos os juros até a data da devolução, o valor restante
não  foi  suficiente  para quitar o principal, resultando num valor de
débito  atualizado  de  R$  693,82, do qual não consta demonstração de
pagamento no processo.

EVIDÊNCIA:
Relatórios  de  Verificação  02  e  03  do convênio; Demonstrativos de
Débito elaborados pelo Núcleo de Saúde.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"O  valor  de R$ 693,82 foi depositado em 12/12/2005, conforme extrato
da conta em anexo."

ANÁLISE DA EQUIPE:
A  justificativa apresentada corrobora a constatação da fiscalização e
não  foi  suportada  por documentos, uma vez que o aludido extrato não
foi   anexado.   Ante  o  exposto  mantém-se,  em  sua  totalidade,  a
constatação apresentada.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 411.687.205-91  NOME: ROGERIO CARVALHO SANTOS
CARGO: EX -SECRETÁRIO DE SAÚDE
CPF  : 150.249.545-72  NOME: LEDA LUCIA COUTO DE VASCONCELO
CARGO: SECRETÁRIA DE SAÚDE

AÇÃO              :
8581
ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE S
AUDE - NACIONAL
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Financiamento para a adequação e ampliação da rede de serviços de   a-
tenção básica de saúde; apoio técnico e financiamento para melhoria a-
dequação da rede de serviços caracterizada como de primeira referência
para a atenção básica.
ORDEM DE SERVIÇO   : 181892
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
Construção/Reforma de Unidade de Saúde.
AGENTE EXECUTOR    :
ARACAJU
ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL
QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
CONVÊNIO SIAFI 496036
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 3.644.147,20
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3.2.47  CONSTATAÇÃO:
BAIXA QUALIDADE DOS SERVIÇOS RECEBIDOS.

FATO:
O presente Relatório refere-se ao Termo de Convênio de número 97/2003,
assinado  em 31/12/2003, entre o Ministério da Saúde/Fundo Nacional de
Saúde  e a Prefeitura de Aracaju/SE, no valor de R$ 3.280.731,00 (três
milhões,  duzentos  e oitenta mil, setecentos e trinta e um reais) e o
conseqüente  Sub-Convênio  de  número  302/2004, datado de 02/02/2004,
firmado  entre o município de Aracaju/SE e a EMURB - Empresa Municipal
de  Obras e Urbanização, para a execução dos serviços de construção do
Pronto Socorro Zona Norte, no valor de R$ 2.150.946,16, posteriormente
aditado para R$ 3.280.731,00.
Para  a  execução dos serviços foi contratada, mediante a Concorrência
002/2004,  datada  de 08/10/2004, a empresa inscrita no CNPJ com o n.º
02.053.711/0001-50,  pelo  montante  de R$ 3.280.731,11 (três milhões,
duzentos  e  oitenta  mil,  setecentos  e  trinta  e  um  reais e onze
centavos),  posteriormente aditado para R$ 3.644.147,20 (três milhões,
seiscentos  e  quarenta  e quatro mil, cento e quarenta e sete reais e
vinte centavos).
Mediante  visita  "In  loco" efetuada por esta equipe de fiscalização,
ficou  constatado  que alguns dos serviços recebidos pela fiscalização
da  convenente  são  de  qualidade  inferior  à  prevista, os quais se
encontram descritos, a seguir:
Em  vários  pontos da edificação, principalmente na parte inferior das
esquadrias  e  dos  aparelhos  de  ar  condicionado  já existem sérios
problemas  de  infiltração  de  águas  pluviais, fato este que já está
comprometendo grande parte do revestimento da alvenaria;
Em  alguns  pontos  da  pavimentação  a  paralelepípedo já é visível à
presença de abaulamentos provocando o acúmulo de águas pluviais;
Algumas  das portas de madeira instaladas, já apresentam sinais claros
de deterioração.

EVIDÊNCIA:
Planilha  orçamentária, Boletins de Medição, Especificações técnicas e
visita "In loco" à edificação.

Foto 01 - Vista de um dos locais onde o revestimento da alvenaria já
apresenta-se comprometido.
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Foto  02  -  Vista de um dos pontos da pavimentação a paralelepípedo
onde já é clara a ocorrência de abaulamento,

Foto  03  - Vista de uma das portas de madeira instaladas, mostrando
que a mesma apresenta-se bastante deteriorada.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"Houve  um  erro  no  nivelamento dos aparelhos de split no momento da
instalação, por isso as paredes foram molhadas e ocorreu o mofo, mas a
equipe  de  manutenção  da  Secretaria  esta  programada  para fazer a
recuperação da pintura e atualmente os aparelhos já foram reinstalados
e nivelados.
Existem  pequenos  desnivelamentos na pavimentação, mas foi decorrente
da  acomodação  natural do terreno, mas a empresa já foi acionada para
recuperá-lo.  Os  arquitetos  da Secretaria estão estudando um tipo de
proteção para que as macas não estraguem as portas."

ANÁLISE DA EQUIPE:
Para  que  a  justificativa  do gestor possa vir a ser aceita por esta
equipe de fiscalização devem ser tomadas as seguintes providências:
No   que  se  refere  aos  aparelhos  de  split,  o  nivelamento  e  a
reinstalação dos mesmos apenas resolvem o problema da presença de água
sobre o revestimento da alvenaria, entretanto a retirada do ponto fica
na  dependência  da  efetiva  recuperação  da pintura da alvenaria, já
deteriorada.
Com relação à pavimentação, a ocorrência dos abaulamentos, que não são
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pequenos,  tal fato deve-se a má qualidade dos serviços de compactação
do  solo,  este  problema só será resolvido de forma definitiva, com a
retirada   da   citada   pavimentação,  re-execução  dos  serviços  de
compactação e, posteriormente, reimplantação da pavimentação.
Já  com relação às esquadrias, além da implantação do tipo de proteção
citado  na  justificativa,  as  mesmas  devem  passar  por serviços de
recuperação da pintura.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 177.291.736-20  NOME: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
CARGO: PRESIDENTE DA EMURB
CPF  : 145.903.101-63  NOME: JARBAS DUTRA GARCIA
CARGO: FISCAL DA OBRA
CPF  : 342.432.245-87  NOME: RENAN MOREIRA SANDES
CARGO: FISCAL DA OBRA

AÇÃO              :
8581
ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE S
AUDE - NACIONAL
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Financiamento para a adequação e ampliação da rede de serviços de   a-
tenção básica de saúde; apoio técnico e financiamento para melhoria a-
dequação da rede de serviços caracterizada como de primeira referência
para a atenção básica.
ORDEM DE SERVIÇO   : 181893
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
Aquisição de equipamentos hospitalares e material permanente.
AGENTE EXECUTOR    :
ARACAJU
ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL
QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
CONVÊNIO SIAFI 496035
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 1.005.501,00

3.2.48  CONSTATAÇÃO:
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS POR MEIO DO CONVÊNIO 86/2003 SEM UTILIZAÇÃO.

FATO:
Foram realizadas visitas "in loco" no CEMAR - Centro de Especialidades
Médicas  de  Aracaju  no  Bairro  Siqueira  Campos e no Bairro Augusto
Franco  onde  se  encontram localizados os equipamentos adquiridos com
recursos  do  convênio nº 86/2003. Dos bens adquiridos foi selecionada
uma amostra com os bens de maior valor para proceder à identificação e
inspeção  física, bem como para avaliar a sua utilização. Verificou-se
que    existem   equipamentos   que   ainda  não  foram  colocados  em
funcionamento,  como  por exemplo: aparelho de ultra-som, sistema para
ergometria  TEB,  dentre  outros, impossibilitando, dessa forma, que o
objetivo  pretendido  pelo  Convênio 86/2003 seja atendido em toda sua
extensão.
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EVIDÊNCIA:
Relatório fotográfico a seguir:

Aparelho para ultra-som sem utilização e sem
identificação patrimonial

Sistema para ergometria TEB sem utilização.

Equipamentos adquiridos com recursos do
Convênio 86/2003 ainda na caixa, nunca
foram utilizados.

Equipamentos sem utilização.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"Equipamento de Ultrassonografia:
Informamos que a Secretaria Municipal de Saúde procedeu ao aterramento
e  a  aquisição  de 01 No-Break, aguandando apenas a visita do técnico
responsável pela instalação do referido equipamento.
Sistema para Ergometria - TEB:
Compõem   o  rol  de  equipamentos  do  SERFISMO  (Vide  item  2.2.47)
Os equipamentos adquiridos por meio do convênio 86/2003 que na hora de
inspeção  foram  identificados  como não utilizados, justifica-se pelo
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cronograma  estabelecido  para implantação dos serviços, que envolve o
treinamento  de  pessoal,  ainda  em  curso,  e  a  necessidade de uma
retaguarda  através da sala de estabilização. Não obstante ressaltamos
que a sala de estabilização para teste Ergométrico já está concluída."

ANÁLISE DA EQUIPE:
A  justificativa apresentada apenas corrobora a constatação da equipe,
de forma a mantemos integralmente.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 411.687.205-91  NOME: ROGERIO CARVALHO SANTOS
CARGO: SECRETáRIO MUNICIPAL DE SAúDE
CPF  : 150.249.545-72  NOME: LEDA LUCIA COUTO DE VASCONCELO
CARGO: SECRETáRIA MUNICIPAL DE SAúDE

3.2.49  CONSTATAÇÃO:
RETINÓGRAFO DANIFICADO, SEM UTILIZAÇÃO.

FATO:
Constatou-se,  que o aparelho Retinógrafo Mod. Tcr 50 Ex Marca Topcon,
equipamento  de  alto  valor  -   R$140.000,00  (cento  e quarenta mil
reais),   conforme   Nota  Fiscal  nº  428  da  empresa  cujo  CNPJ  é
13.128.780/0001-78,  encontra-se no almoxarifado central da Secretaria
Muncipal  de  Saúde,  jamais  tendo  sido  utilizado  e encontrando-se
danificado.  Em  entrevista  realizada  com  Médico Oftalmologista que
realizava  consultas no CEMAR Augusto Franco, local onde encontra-se o
espaço  físico para a sala de retinografia, foi obtida a informação de
que  o  equipamento  foi  danificado já no momento da sua instalação e
tombamento  pelos técnicos da Secretaria Municipal de Saúde. Ressalte-
se que este equipamento é o de maior valor do convênio, representando,
aproximadamente, 20% do total de recursos federais repassados.

EVIDÊNCIA:
Relatório fotográfico a seguir.

Parte do Retinógrafo com defeito e sem
utilização no almoxarifado da SMS.

Parte do Retinógrafo com defeito e sem
utilização no almoxarifado da SMS.
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Fixação da Placa de Tombamento teria
danificado o bem.

Local para a sala de retinografia no CEMAR
Augusto Franco.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"Está  sendo  aguardada  uma  placa que virá do Japão e será instalada
pela  Empresa  fornecedora com prazo estabelecido até dia 15/11/2006."

ANÁLISE DA EQUIPE:
A  justificativa  apresentada  pela  municipalidade apenas tangencia o
problema  expresso  na  constatação,  uma  vez  que  não  faz menção a
apuração  de  responsabilidades quanto ao dano causado ao aparelho e a
quem  caberá  o  custo  de  tal  manutenção.  Além  disso,  as  razões
apresentadas   pela   SMS/Aracaju   não   discordam   da   constatação
apresentada,   de   modo   que   esta  é  mantida  na  sua  totalidade

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 411.687.205-91  NOME: ROGERIO CARVALHO SANTOS
CARGO: SECRETáRIO MUNICIPAL DE SAúDE
CPF  : 150.249.545-72  NOME: LEDA LUCIA COUTO DE VASCONCELO
CARGO: SECRETáRIA MUNICIPAL DE SAúDE

3.2.50  CONSTATAÇÃO:
TRANSFERÊNCIAS  INDEVIDAS  DE RECURSOS DA CONTA ESPECÍFICA DO CONVÊNIO
86/2003.

FATO:
Em  análise  aos  extratos  da  conta   n.º   5.131-4  , específica do
convênio  86/2003,  verificou-se  a  existência  de transferências não
condizentes  com  o objetivo descrito no Plano de Trabalho, o qual foi
elaborado  visando  às aquisições de equipamentos médicos-hospitalares
para  os Centros de Especialidades Médicas dos bairros Siqueira Campos
e  Augusto  Franco.  O  fato contraria o estabelecido  no artigo 20 da
Instrução Normativa 01/97 e o Parágrafo Primeiro da Cláusula Quarta do
Termo   de   Convênio.   As  transferências  indevidas  dos  recursos,
realizadas pelo gestor do convênio, estão  descritas na tabela abaixo:
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DATA VALOR  (R$) DISCRIMINAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS

21/10/2004 224.136,00

Transferência via TED para a conta  nº 100.710-9 , Ag. 0048, Banco
BANESE, referente a pagamento da 4ª parcela do 1º Termo Aditivo ao
Convênio nº 0101/04 celebrado entre a Fundação Beneficente Hospital de
Cirurgia e a Prefeitura Municipal de Aracaju.

04/02/2005 350.000,00 Transferência para a conta nº 58.102-X,  da Prefeitura Municipal de
Aracaju , específica dos recursos da Alta e Média Complexidade.

03/03/2005 350.000,00 Transferência para a conta nº 58.102-X,  da Prefeitura Municipal de
Aracaju , específica dos recursos da Alta e Média Complexidade.

04/04/2005 350.000,00 Transferência para a conta nº 58.102-X,  da Prefeitura Municipal de
Aracaju , específica dos recursos da Alta e Média Complexidade.

01/02/2006 150.000,00 Transferência para a conta nº 58.101-1,  da Prefeitura Municipal de
Aracaju , específica dos recursos do Piso de Atenção Básica.

Ressalta-se   que   a   primeira   transferência  foi  detectada  pela
fiscalização  da  Divisão  de Convênios e Gestão do Núcleo Estadual do
MS/SE  e  descrita  no Relatório de Verificação "in loco" nº 5-2/05 de
22  de  abril  de  2005.  O  citado  documento recomendou ao gestor do
Convênio  a  devolução  do  valor transferido à conta específica com a
devida  atualização  monetária,  o  que  totalizava, em 30/04/2005, R$
246.683,63.  Entretanto  em  23  de  fevereiro  de  2005,  o gestor do
Convênio apenas procedeu a devolução do valor nominal transferido. Com
relação  às demais transferências contidas na tabela acima, também foi
constatado  que  seus  retornos ocorreram, em datas posteriores, pelos
valores nominais transferidos.

EVIDÊNCIA:
Extratos da conta específica do Convênio;
Relatório de inspeção n.º 5-2/2005, da Divisão de Convênios do MS/SE.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"Será  solicitado  o  cálculo  da correção financeira ao Ministério da
Saúde."

ANÁLISE DA EQUIPE:
Mantém-se  a  constatação  apresentada  em  sua  íntegra,  visto que a
SMS/Aracaju a corroborou em sua justificativa.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 150.362.195-20  NOME: MARCELO DEDA CHAGAS
CARGO: PREFEITO MUNICIPAL
CPF  : 411.687.205-91  NOME: ROGERIO CARVALHO SANTOS
CARGO: SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

3.2.51  CONSTATAÇÃO:
NÃO  DISPONIBILIZAÇÃO  DA  TOTALIDADE  DOS  RECURSOS  DE CONTRAPARTIDA
MUNICIPAL DO CONVÊNIO N.º 86/2003.

FATO:
Segundo  a  Cláusula  Terceira do Termo de Convênio, que versa sobre a
previsão  dos  recursos  financeiros  a  serem  aplicados  no Convênio
86/2003,  a  distribuição  das  suas parcelas, em função da origem dos
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recursos, é a seguinte:
1. Repasse Federal.................... R$   718.215,04
2. Contrapartida Municipal............ R$   287.286,00
3. Total Previsto..................... R$ 1.005.501,04
Em  análise  aos  extratos  da  conta específica do Convênio e de suas
respectivas aplicações financeiras, verificou-se que:
a)  A  parcela  correspondente  aos  recursos  federais foi totalmente
integralizada (R$ 718.215,04);
b)  Os  recursos  federais  financeiramente  aplicados  produziram  um
rendimento de R$ 103.642,19;
c)  As aquisições feitas para cumprir o Plano de Trabalho estabelecido
totalizaram, até o presente momento,R$ 861.905,00 , sendo que destes R
$  730.656,40 tiveram origem federal e R$ 131.248,60 foram oriundos da
contrapartida  municipal.  Tais  valores representam, respectivamente,
101,73% e 45,68% das previsões iniciais de desembolso.
Considerando  que  as  aquisições  realizadas  até  o presente momento
representam  a totalidade dos itens constantes do Anexo IX do Plano de
Trabalho, constata-se que a municipalidade deixou de aplicar 54,32% da
parcela que lhe cabia, o que representa R$ 156.037,40.

EVIDÊNCIA:
Extrato da conta corrente específica do Convênio 86/2003;
Extrato  da  aplicação  financeira  referente aos recursos federais do
Convênio 86/2003;
Notas fiscais correspondentes às aquisições realizadas.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"A  contrapartida  municipal será disponibilizada no prazo de execução
do convênio."

ANÁLISE DA EQUIPE:
Mantém-se,  em  sua  totalidade,  a  constatação  apresentada,  pois a
SMS/Aracaju apenas a corroborou em sua justificativa

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 150.362.195-20  NOME: MARCELO DEDA CHAGAS
CARGO: PREFEITO MUNICIPAL
CPF  : 411.687.205-91  NOME: ROGERIO CARVALHO SANTOS
CARGO: SECRETáRIO MUNICIPAL DE SAúDE

AÇÃO              :
8581
ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE S
AUDE - NACIONAL
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Financiamento para a adequação e ampliação da rede de serviços de   a-
tenção básica de saúde; apoio técnico e financiamento para melhoria a-
dequação da rede de serviços caracterizada como de primeira referência
para a atenção básica.
ORDEM DE SERVIÇO   : 181894
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
Construção/Reforma de Unidade de Saúde  e aquisição de equipamentos.
AGENTE EXECUTOR    :
ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA
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*** TIPO DE ADMINISTRACAO NAO IDENTIFICADA ***
QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
CONVÊNIO SIAFI 434553
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 1.070.550,00

3.2.52  CONSTATAÇÃO:
DETERIORAÇÃO  DOS  SERVIÇOS EXECUTADOS DEVIDO A ATRASO NA CONCLUSÃO DA
OBRA.

FATO:
O  presente  Relatório  refere-se  ao  Termo  de  Convênio  de  número
3867/2001,  assinado  em 31/12/2001, entre o Ministério da Saúde/Fundo
Nacional  de Saúde e a Associação Aracajuana de Beneficência do Estado
de Sergipe (CNPJ: 13.025.507/0001-41), para a execução dos serviços de
Ampliação  do  Hospital  Santa  Isabel  (Construção  de  UTI  adulto e
infantil,  Centro Cirúrgico, Central de Materiais e Sala de Tomografia
Computadorizada)   e   Aquisição  de  Equipamentos,  no  valor  de  R$
1.070.550,00.  Para  a  execução  dos serviços de construção civil foi
contratada a empresa inscrita no CNPJ com o n.º 32.813.263/0001-06.
(Tomada   de  Preços  02/2002,de  08/10/2002),  pelo  montante  de  R$
984.613,51  (novecentos  e  oitenta  e  quatro mil, seiscentos e treze
reais e cinqüenta e um centavos).
Mediante  verificação  física  e análise na documentação comprobatória
apresentada,  ficou  constatado  que o cronograma da obra apresenta-se
atrasado, visto que não obstante o mesmo, originariamente, tivesse sua
conclusão  prevista  para 01/11/2003 = 360 dias a contar da emissão da
Ordem  de  Serviço:  01/11/2002, até a presente data os serviços ainda
não estão concluídos.
A  obra  encontra-se,  novamente, paralisada desde 26/09/2005. Tamanho
atraso vem provocando graves problemas de deterioração, principalmente
na edificação da Unidade de Tratamento Intensivo, onde alguns serviços
de  execução  de  elementos  estruturais  de  concreto armado (laje de
cobertura e vigas) não foram concluídos, encontrando-se com a ferragem
exposta  às  intempéries  e  apresentando, inclusive, riscos de ruína,
devido ao elevado grau de corrosão da mesma.
Além   disso,   verificamos  também  que  grande  parte  da  alvenaria
construída   já   apresenta  sinais  de  depredação,  pois  a  empresa
desmobilizou  por completo seu canteiro tendo, inclusive, retirados os
vigias da edificação, a qual se encontra completamente abandonada.

EVIDÊNCIA:
Boletins  de  Medição,  Termos de Paralisação dos Serviços, Cronograma
Físico-Financeiro,   visita   "In   loco"  a  edificação  e  relatório
fotográfico a seguir.
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Foto  01  -  Vista  geral  da  laje de cobertura e do seu respectivo
vigamento,    mostrando   a   ferragem   exposta   às   intempéries.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 051.565.645-34  NOME: JOSE CARLOS PINHEIRO DA SILVA
CARGO: PRESIDENTE DA ASSOCIAçãO
CPF  : 165.145.214-87  NOME: CLAYTON GOMES DE ARAUJO
CARGO: FISCAL DA OBRA

3.2.53  CONSTATAÇÃO:
INCLUSÃO/RETIRADA  DE SERVIÇOS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, COM ALTERAÇÃO
DO MONTANTE CONTRATADO, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO CONCEDENTE.

FATO:
Mediante  análise  efetuada  nas planilhas orçamentárias e Boletins de
Medição,  bem  como  visita  "In  loco" aos serviços executados, ficou
constatada  a  inclusão/retirada  de  diversos  serviços constantes da
planilha  orçamentária  original,  grande  parte  dos  quais  já foram
medidos  e  pagos à empresa executora, tais fatos provocaram alteração
no  montante acordado de R$ 763.005,40 (setecentos e sessenta e quatro
mil, cinco reais e quarenta centavos), passando de 984.613,51, para  R
$ 1.747.618,91.
                         Vr  original      Vr  acrescido     Diferença
Centro  Cirúrgico       R$  638.220,09  R$ 1.353.689,60  R$ 715.469,51
Central  de  Materiais   R$ 194.880,17  R$   219.623,89  R$  24.743,72
Sala  de  Tomógrafo      R$ 151.513,25  R$   174.305,42  R$  22.792,17
Total  Geral            R$  984.613,51  R$ 1.747.618,91  R$ 763.005,40
As  alterações  ocorridas são oriundas dos erros cometidos por ocasião
do  levantamento  dos  quantitativos dos serviços inclusos na planilha
orçamentária, como também devido ao procedimento da empresa contratada
(CNPJ   N.º   32.813.263/0001-06.)   de  inserir  um  BDI  de  42%,  e
não  os  20% anteriormente empregados, nos preços dos serviços extras,
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ou seja, daqueles que não constavam na planilha orçamentária original.
Até  a  data  de realização dos trabalhos desta equipe de fiscalização
foram  repassados  indevidamente,  à  empresa  executora,  serviços no
montante  de  R$  86.637,00 (oitenta e seis mil, seiscentos e trinta e
sete  reais),  serviços  estes referentes a modificações efetuadas nos
projetos  aprovados,  à  revelia  do  órgão  concedente (Ministério da
Saúde).

EVIDÊNCIA:
Planilha orçamentária e Boletins de Medição.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 051.565.645-34  NOME: JOSE CARLOS PINHEIRO DA SILVA
CARGO: PRESIDENTE DA ASSOCIAçãO
CPF  : 165.145.214-87  NOME: CLAYTON GOMES DE ARAUJO
CARGO: FISCAL DA OBRA

3.2.54  CONSTATAÇÃO:
ALTERAÇÕES  NAS  ESPECIFICAÇÕES  TÉCNICAS  SEM  AUTORIZAÇÃO  DO  ÓRGÃO
CONCEDENTE.

FATO:
Mediante   comparações  efetuadas  entre  as  especificações  técnicas
acordadas  e os serviços efetivamente executados, ficou constatado que
em  alguns serviços as mesmas sofreram profundas modificações, sem que
estas  modificações  tenham  sido  autorizadas  pelo  órgão concedente
(Ministério   da   Saúde).   As   referidas   alterações  encontram-se
descritas,abaixo:
Central de materiais:
A  cerâmica  Porto  Belo  20  x  20  cm prevista para revestimento das
paredes internas, foi substituída por azulejo 15 x 15 cm;
A  cerâmica Porto Belo 10x10 cm prevista para revestimento das paredes
externas, foi substituída por cerâmica Elizabeth 10 x10 cm;
A  cerâmica  Porto  Belo  20 x 20 cm prevista para o piso interno, foi
substituída por cerâmica Elizabeth 30 x 30 cm;
Todas  as  louças  sanitárias  fornecidas  e  instaladas  são da marca
Elizabeth e não da marca DECA como previsto;
O  telhamento executado é de telha cerâmica colonial e não de telha de
fibro-cimento, como previsto;
Foi  executado  madeiramento  para  telha colonial e não para telha de
fibro-cimento como previsto;
Para a pintura das paredes foi empregada tinta de qualidade inferior à
prevista (Coral ou Suvinil);
Centro Cirúrgico
  A  laje pré-moldada prevista para ser empregada em todo a edificação
só  foi  empregada  na  cobertura,  sendo  executado  para  os  outros
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pavimentos lajes maciças;
Sala do Tomógrafo
Foi  efetuado  reforço  estrutural na laje pré-existente, não previsto
nas especificações técnicas.

EVIDÊNCIA:
Planilha  orçamentária,  Boletins de Medição, Especificações técnicas,
visita "In loco" à edificação e relatório fotográfico a seguir:

Foto  02 - Mostrando que foram empregados azulejos brancos 15 x 15cm
e não cerâmica 20 x 20 cm no revestimento interno.

Foto 03 - Vista do revestimento externo, mostrando que foi empregado
cerâmica  Elizabeth  10  x  10  cm,  e  não  Portobelo  10  x 10 cm.
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Foto  04  -  Vista  do  piso  interno,  mostrando  que foi empregado
cerâmica  Elizabeth  30  x  30  cm  e  não  Porto  Belo  20 x 20 cm.

Foto 05 - Vista da cobertura, mostrando que a mesma foi executada em
telha   cerâmica   colonial  e  não  fibro-cimento,  como  previsto.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 165.145.214-87  NOME: CLAYTON GOMES DE ARAUJO
CARGO: FISCAL DA OBRA
CPF  : 051.565.645-34  NOME: JOSE CARLOS PINHEIRO DA SILVA
CARGO: PRESIDENTE DA ASSSOCIAçãO

AÇÃO              :
8581
ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE S
AUDE - NACIONAL
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Financiamento para a adequação e ampliação da rede de serviços de   a-
tenção básica de saúde; apoio técnico e financiamento para melhoria a-
dequação da rede de serviços caracterizada como de primeira referência
para a atenção básica.



Controladoria-Geral da União                                                                Secretaria Federal de Controle Interno 234
Missão da SFC: “Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos.”

22º Sorteio de Unidades Municipais –  Aracaju - SE

ORDEM DE SERVIÇO   : 181895
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
Construção/Reforma de Unidade de Saúde.
AGENTE EXECUTOR    :
ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA
*** TIPO DE ADMINISTRACAO NAO IDENTIFICADA ***
QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
CONVÊNIO SIAFI 434156
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 77.740,21

3.2.55  CONSTATAÇÃO:
OCORRÊNCIA  DE  SUPERFATURAMENTO  (SERVIÇOS MEDIDOS E PAGOS, PORÉM NÃO
EXECUTADOS EM OBRAS JÁ CONCLUÍDAS).

FATO:
Mediante  a realização de inspeção física, na qual foram levantados os
quantitativos  de  todos  os  serviços  executados através do Termo de
Convênio  4005/2001  e,  posteriormente  efetuada  a comparação com os
serviços  contratados, ficou constatado que alguns destes serviços não
foram   executados  ou  foram  executados  em  quantidade  inferior  à
prevista,  não  obstante  o objeto do Termo de Convênio (construção do
Hipoclorador  do esgoto central do Hospital Santa Isabel, contratado à
empresa  inscrita  no CNPJ com o n.º 32.813.263/0001-06, pelo montante
de   R$   68.961,31  e,  posteriormente  aditado  para  R$  77.740,21)
encontrar-se  considerado  como  concluído pela convenente (Associação
Aracajuana  de  Beneficência),  inclusive  com  todos  os  serviços já
recebidos  pelo  Engenheiro  Fiscal  e emissão do Termo de Recebimento
Definitivo  dos  Serviços  em 07/10/2004, bem como Prestação de Contas
efetuada em 12/12/2005.
Os  serviços não executados, que importam em um prejuízo para o erário
no montante de R$ 10.217,12 (dez mil, duzentos e dezesete reais e doze
centavos)  e  correspondem  a  13,14%  do  valor  repassado  à empresa
executora, encontram-se quantificados/descritos, a seguir:
Dos  60,00  metros quadrados de alvenaria de elevação com tijolo de 06
furos   medidos,  apenas  28,17  foram  executados,  representando  um
prejuízo no montante de R$ 593,00 (quinhentos e noventa e três reais);
Não  foram  executados  os  8,20 metros quadrados de rufos de concreto
medidos,  perfazendo  um  prejuízo  no  montante de R$ 158,39 (cento e
cinqüenta e oito reais e trinta e nove centavos);
Não  foram  instalados os 02 pontos de luz no teto medidos, perfazendo
um  prejuízo  no  montante de R$ 133,88 (cento e trinta e três reais e
oitenta e oito centavos);
Não  foram  instalados os 02 pontos de interruptor medidos, perfazendo
um prejuízo no montante de R$ 154,94 (cento e cinqüenta e quatro reais
e noventa e quatro centavos);
Não  foram  instalados  os  02  pontos  de  tomada  embutida na parede
medidos,  perfazendo  um  prejuízo  no  montante de R$ 124,32 (cento e
vinte e quatro reais e trinta e dois centavos);
Não  foi instalado o quadro de distribuição com 02 disjuntores, medido
perfazendo  um prejuízo no montante de R$ 275,94 (duzentos e setenta e
cinco reais e noventa e quatro centavos);
Não  foram instalados os 02 pontos de água fria medidos, perfazendo um
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prejuízo no montante de R$ 93,00 (noventa e três reais);
Não  foi  instalado  o  lavatório  sem  coluna  medido,  perfazendo um
prejuízo  no  montante  de  R$  191,63  (cento  e noventa e um reais e
sessenta e três centavos);
Não  foi  instalada  a  torneira  para lavatório medida, perfazendo um
prejuízo  no  montante  de  R$  97,09  (noventa  e  sete  reais e nove
centavos);
Não  foi  instalado  o  sifão  para  lavatório  medido,  perfazendo um
prejuízo  no montante de R$ 61,32 (sessenta e um reais e trinta e dois
centavos);
Não foi instalada a caixa d'água para 250 litros, de amianto,  medida,
perfazendo um prejuízo no montante de R$ 357,70 (trezentos e cinqüenta
e sete reais e setenta centavos);
Não  foi  instalado o registro de gaveta de ¾",  medido, perfazendo um
prejuízo  no  montante  de  R$  40,88 (quarenta reais e oitenta e oito
centavos);
Dos  80,00  metros  quadrados  de chapisco medidos, apenas 56,54 foram
executados,   representando  um  prejuízo  no  montante  de  R$  47,86
(quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos);
Dos  40,00  metros  quadrados  de reboco interno medidos, apenas 28,17
foram  executados,  representando  um prejuízo no montante de R$ 87,07
(oitenta e sete reais e sete centavos);
Dos  40,00  metros  quadrados  de reboco externo medidos, apenas 28,17
foram  executados,  representando  um prejuízo no montante de R$ 96,77
(noventa e seis reais e setenta e sete centavos);
Não  foram  executados  os  40,00  metros  quadrados de azulejo branco
medidos,  representando  um  prejuízo no montante de R$ 1.062,88 (mil,
sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos);
Não foram instalados os 2,40 metros quadrados de esquadria de alumínio
medidos,   representando   um   prejuízo  no  montante  de  R$  466,03
(quatrocentos e sessenta e seis reais e três centavos);
Não  foram  instalados  os  2,40  metros  quadrados de vidro liso 3 mm
medidos,  representando  um prejuízo no montante de R$ 139,81 (cento e
trinta e nove reais e oitenta e um centavos);
Dos  40,00  metros quadrados de pintura látex PVA, com massa, medidos,
apenas  28,17  foram executados, representando um prejuízo no montante
de R$ 114,87 (cento e quatorze reais e oitenta e sete centavos);
Dos 3,50 metros quadrados de esmalte sintético sobre madeira, medidos,
apenas 2,94 foram executados, representando um prejuízo no montante de
R$ 5,72 (cinco reais e setenta e dois centavos);
Com  relação  ao  item  limpeza  de  filtro  existente, da planilha de
acréscimo,  verificamos  que  o referido filtro possui as dimensões de
5,40  x  8,00  metros  e  não  8,00  x  8,00  metros,  como  previsto,
representado  um  prejuízo  no  montante  de  R$  650,00 (seiscentos e
cinqüenta reais).
Não  foram  empregados  os  88,00 Kg de ferragem para concreto, nem os
90,00  metros  cúbicos  de  brita, previstos no item Superestrutura da
Planilha  Orçamentária, visto que o item concreto armado já engloba os
referidos  insumos. Tal fato representou um prejuízo no montante de R$
5.264,02  (cinco  mil,  duzentos  e  sessenta  e  quatro  reais e dois
centavos).

EVIDÊNCIA:
Planilha  Orçamentária  original  e  de  acréscimos  apresentadas pela
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empresa vencedora do certame licitatório, projetos e quantitativos dos
serviços  realmente  executados, levantados por ocasião da verificação
"In loco" dos mesmos, e relatório fotográfico a seguir.

Foto  01  - Vista geral do filtro pré-existente, cujas dimensões são
8,00x5,40 metros.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 051.565.645-34  NOME: JOSE CARLOS PINHEIRO DA SILVA
CARGO: PRESIDENTE
CPF  : 165.145.214-87  NOME: CLAYTON GOMES DE ARAUJO
CARGO: FISCAL DA OBRA

3.2.56  CONSTATAÇÃO:
ALTERAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES COM PREJUÍZOS PARA O OBJETO.

FATO:
Também  mediante a realização de inspeção física, ficou constatado que
alguns  dos  serviços  executados  sofreram  profundas  alterações nas
especificações  técnicas  acordadas,  alterações  estas  que  vieram a
provocar prejuízo para o objeto do Termo de Convênio, no montante de R
$  364,93  (trezentos  e  sessenta  e  quatro  reais  e noventa e três
centavos) e que se encontram quantificadas/descritas a seguir:
A cobertura da edificação do hipoclorador, a qual estava prevista para
ser  executada  em  fibrocimento no valor de R$ 377,12 (madeiramento +
telhamento),  foi  executada, efetivamente, em telha cerâmica colonial
(ver  foto), cujo valor de execução (madeiramento + telhamento) é de R
$  295,19,  o que veio a proporcionar um prejuízo montante de R$ 81,93
(oitenta e um reais e noventa e três centavos);
A  porta,  de  madeira,  instalada na referida edificação, é de 0,70 x
2,10  (valor  = R$ 163,23) e não de 0,80 x 2,10 (valor contratado = R$
257,54),  representando, por conseguinte, um prejuízo no montante de R
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$ 94,31 (noventa e quatro reais e trinta e um centavos);
O  piso  executado  na  edificação  foi  em cimentado liso (valor = R$
105,65) e não cerâmico (valor R$ 294,34), como previsto, representando
um  prejuízo  no montante de R$ 188,69 (cento e oitenta e oito reais e
sessenta e nove centavos).

EVIDÊNCIA:
Planilha  Orçamentária  original  e  de  acréscimos  apresentadas pela
empresa  vencedora  do  certame licitatório, projetos,  especificações
técnicas  dos serviços realmente executados constatadas por ocasião da
verificação  "In  loco"  dos  mesmos  e relatório fotográfico a seguir

Foto 02 - Vista geral da edificação do hipoclorador, mostrando que a
cobertura  executada  é  em  telha cerâmica e não em fibrocimento como

previsto.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 051.565.645-34  NOME: JOSE CARLOS PINHEIRO DA SILVA
CARGO: PRESEIDENTE
CPF  : 165.145.214-87  NOME: CLAYTON GOMES DE ARAUJO
CARGO: FISCAL DA OBRA

3.2.57  CONSTATAÇÃO:
OCORRÊNCIA  DE  SOBREPREÇO  (SERVIÇOS CONTRATADOS COM PREÇO SUPERIOR A
MÉDIA DE MERCADO DA REGIÃO).

FATO:
De  acordo  com  as  análises efetuadas tanto na Planilha Orçamentária
elaborada   pela  empresa  executora  para  participação  no  Processo
Licitatório,  quanto na Planilha de Acréscimos de Serviços (tendo sido
utilizado  como  parâmetro  as tabelas de Custo da Construção Civil do
SINAPI,  referentes  às  datas de elaboração das referidas Planilhas e
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BDI   de   30%),  ficou  constatada  a  ocorrência  de  sobrepreço  na
contratação  dos  serviços.  Tal fato veio a ocasionar prejuízo para o
Termo  de  Convênio  no  montante de R$ 6.287,26 (seis mil, duzentos e
oitenta  e sete reais e vinte e seis centavos), correspondente a 8,09%
do valor já aditado (R$ 77.740,21).

EVIDÊNCIA:
Planilha  Orçamentária  original  e  de  acréscimos  apresentadas pela
empresa  vencedora  do  certame  licitatório  e  Tabelas  de  Custo da
Construção  Civil  do SINAPI, relativas aos períodos de elaboração das
citadas planilhas.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 051.565.645-34  NOME: JOSE CARLOS PINHEIRO DA SILVA
CARGO: PRESIDENTE

AÇÃO              :
8581
ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE S
AUDE - NACIONAL
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Financiamento para a adequação e ampliação da rede de serviços de   a-
tenção básica de saúde; apoio técnico e financiamento para melhoria a-
dequação da rede de serviços caracterizada como de primeira referência
para a atenção básica.
ORDEM DE SERVIÇO   : 181896
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
Aquisição de equipamentos hospitalares e material permanente.
AGENTE EXECUTOR    :
HOSPITAL SAO JOSE
OUTRAS FORMAS DE ASSOCIACAO
QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
CONVÊNIO SIAFI 433238
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 160.800,00

3.2.58  CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO EM CONVÊNIO.

FATO:
O  convenente  de  CNPJ  n.º  13.016.621/0001-05  recebeu, por meio do
convênio  de  n.º 3271/2001 - firmado em 31/12/2001 - o montante de R$
160.800,00.  Na  utilização  destes  recursos,  no  entanto, não foram
realizados  processos  licitatórios para a seleção de fornecedores dos
bens adquiridos.
O   Ofício  n.º  25984/2006  -  CGUSE/CGU/PR  apresenta  solicitação à
entidade    para   encaminhamento   dos   processos  licitatórios  das
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aquisições   de  equipamentos  e  materiais  permanentes.  A  entidade
apresentou  resposta   formal,  do  dia  17 de agosto de 2006, na qual
relata  que  não  foram  encontrados, em seus arquivos, os  documentos
solicitados.  Ressalta-se  também  que  não  constam  no  Processo n.º
250000.98904/2001-87   documentos   que  evidenciem  a  realização  de
procedimentos  para  a execução de despesas para a aquisição de bens e
materiais  permanentes.  Dessa  forma,  a  convenente  não  observou a
Cláusula Segunda, item 2.10 do Convênio retro mencionado, que relata o
compromisso   da  convenente  em  adotar  procedimentos  análogos  aos
previstos na Lei das Licitações - 8.666/93.

EVIDÊNCIA:
Termo de Convênio n.º 3271/2001;
Ofício n.º 25984/2006 - CGUSE/CGU/PR; e
Resposta ao Ofício n.º 25984/2006 - CGUSE/CGU/PR no dia 17/08/2006.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 067.460.985-91  NOME: MAGNOLIA OLIVEIRA FORTES
CARGO: PRESIDENTE DO HOSP.SãO JOSé

3.2.59  CONSTATAÇÃO:
UTILIZAÇÃO   DE  CONTA  CORRENTE  DIVERSA  DA  CONTA  ESPECÍFICA  PARA
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO.

FATO:
O  convênio  n.º  3271/2001,  firmado  pelo  convenente  de  CNPJ n. º
13.016.621/0001-05  com  a  União,  apresenta em sua Cláusula Quarta o
compromisso   assumido  pelo  convenente  em  movimentar  os  recursos
recebidos  por meio de conta específica, no entanto houve retirada dos
recursos  da  conta específica sem a devida utilização para pagamentos
dos débitos objeto do programa.
A  conta  bancária específica para o convênio de n.º 9.673-3 - agência
2961-0,  Banco  do  Brasil  -  apresenta  os  créditos  concedidos num
montante de R$
160.800,00.  O  convenente  realizou  saques  retirando  todo  o valor
repassado e efetuou depósitos na conta 53.307-6 - agência 2961-0 - nas
datas  de  28/11/2002  e  17/12/2002.  Cabe  ressaltar  que esta conta
utilizada  para  movimentação  do  convênio  contém  valores  de outro
convênio  além  de apresentar compensação de cheques não identificados
na  conciliação  bancária  elaborada pela entidade.  Assim verifica-se
que  a  entidade  descumpriu o disposto no inciso XIX do art. 7º da IN
01  de 15/01/97 da STN/MF, o qual obriga o convenente a utilizar conta
específica quando não integrante da conta única do Governo Federal.

EVIDÊNCIA:
Extratos  bancários das contas correntes 9.673-3 e 53.307-6 da agência
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2961-0;
Convênio 3271/2001; e
Processo n.º 25.000098904/2001-87 - SIPAR - Ministério da Saúde.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 067.460.985-91  NOME: MAGNOLIA OLIVEIRA FORTES
CARGO: PRESIDENTE DO HOSP. SãO JOSé

3.2.60  CONSTATAÇÃO:
FALTA  DE  APLICAÇÃO  FINANCEIRA  DOS  RECURSOS  TRANSFERIDOS  PARA  O
CONVÊNIO.

FATO:
Em  análise  ao  processo  n.º  25.021.000259/2001-22,  pertinente  ao
Convênio  n.º  3.271/2001,  constatou-se  que  foram  repassados  pelo
Ministério  da  Saúde,  na  conta  específica  n.º  9.673-3  - agência
n.º2961-0,  os  valores  de  R$  80.400,00  no  dia  06/11/02  e de R$
80.400,00 no dia 17/12/2002.
Após  estas  datas  a entidade transferiu os recursos recebidos para a
conta  n.º  53.307-6  -  agência  2961-0,  a partir da qual efetuou as
aquisições  de  materiais  e equipamentos. Em análise aos extratos das
contas  mencionadas,  verificou-se  que não houve aplicação em mercado
financeiro  durante a vigência do Convênio, contrariando o disposto no
artigo 20 da IN n.º 01/97 da STN/MF.

EVIDÊNCIA:
Extratos  bancários das contas correntes 9.673-3 e 53.307-6 da agência
2961-0;
Convênio 3271/2001.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 067.460.985-91  NOME: MAGNOLIA OLIVEIRA FORTES
CARGO: PRESIDENTE DO HOSP. SãO JOSé

3.2.61  CONSTATAÇÃO:
AQUISIÇÃO DE BENS EM DIVERGÊNCIA COM PLANO DE TRABALHO DE CONVÊNIO.



Controladoria-Geral da União                                                                Secretaria Federal de Controle Interno 241
Missão da SFC: “Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos.”

22º Sorteio de Unidades Municipais –  Aracaju - SE

FATO:
O  Convenente de CNPJ n.º 13.016.621/0001-05 adquiriu bens por meio do
Convênio  n.º 3271/2001 que não apresentam conformidade com o Plano de
Trabalho  aprovado.Dessa  forma, os seguintes itens estão presentes no
Plano de Trabalho e não foram adquiridos pela convenente:

ITENS NÃO ADQUIRIDOS QTDADE. VALOR ESTIMADO (R$)
Capnógrafo de mesa 02 32.760,00
Arco cirúrgico 01 30.000,00

Unidade Móvel de Cardioversão 01 6.609,68
Mesa cirúrgica 01 15.000,00

Macas de transposição 02 3.500,00
Bisturi eletrônico 02 15.600,00
Máscara Venturi 02 600,00

Capnógrafo de mesa 02 32.760,00
Macas de transposição 01 3.500,00

Desfibrilador Modelo DX-10 01 4.466,00
Laringoscópio 01 549,62

Calandras industriais 02 10.000,00
Lavadora industrial 02 14.000,00

Total 169.345,30

.

Além  disso,  constatou-se  que  a Prestação de Contas do Convênio sob
análise  contém os seguintes itens adquiridos que não constam no Plano
de Trabalho aprovado:

ITENS SEM APROVAÇÃO QTDADE. VALOR ESTIMADO (R$)
Motocicleta 01 4.150,00

Microcomputador 01 20.995,00
Liquidificador industrial 01 240,00

Impressora matricial 01 1.211,00
Microcomputador Pentium 4.1.66 01 3.030,00

Freezer Horiz THD-BR 01 1.066,50
Fogão Gás40-P10 01 1.450,00

Outros 09 3.845,93
Total 35.988,43

.

EVIDÊNCIA:
Convênio n.º 3271/2001; e
Autos do Processo n.º 25021.000259/2001-22.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.
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IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 067.460.985-91  NOME: MAGNOLIA OLIVEIRA FORTES
CARGO: PRESIDENTE DO HOSP.SãO JOSé

AÇÃO              :
8581
ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE S
AUDE - NACIONAL
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Financiamento para a adequação e ampliação da rede de serviços de   a-
tenção básica de saúde; apoio técnico e financiamento para melhoria a-
dequação da rede de serviços caracterizada como de primeira referência
para a atenção básica.
ORDEM DE SERVIÇO   : 181897
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
Aquisição de equipamentos hospitalares e material permanente.
AGENTE EXECUTOR    :
HOSPITAL SAO JOSE
OUTRAS FORMAS DE ASSOCIACAO
QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
CONVÊNIO SIAFI 433237
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 64.000,00

3.2.62  CONSTATAÇÃO:
INOBSERVÂNCIA  DO PLANO DE TRABALHO PACTUADO NAS AQUISIÇÃO DOS BENS DO
CONVÊNIO.

FATO:
O  Convênio n.º 1092/2001, firmado entre a União e o Hospital São José
em  26/12/2001,  tinha por objeto o "apoio financeiro para a AQUISIÇÃO
DE  EQUIPAMENTOS  E  MATERIAIS PERMANENTES" para aquela instituição de
saúde.  O  Plano  de  Trabalho  integrante do citado convênio previa a
seguinte lista de itens a serem adquiridos por meio dos seus recursos:

ITEM QUAN- VALOR VALOR
PREVISTO TIDADE UNIT. (R$) TOTAL (R$)

Bisturi Eletrônico 1 7.000,00 7.000,00
Carro de Anestesia 2 7.000,00 14.000,00
Foco de Luz Cirúrgico - 3 vias 2 3.000,00 6.000,00
Monitor Multi Paramétrico BIRD 1 8.000,00 8.000,00
Respirador Pressométrico 4 7.000,00 28.000,00
Maca de Passagem 2 1.000,00 2.000,00
Monitor Multi Paramétrico PAN 2 8.000,00 16.000,00

TOTAL 81.000,00

.

Ocorre   que,   em   análise  ao  Processo  n.º  25021.000226/2001-82,
constatou-se  que  os  itens  efetivamente  adquiridos pelo convenente
foram,  em sua integralidade, diversos daqueles inicialmente previstos
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no  Plano  de Trabalho, o que contraria o item "f" do § 1º da cláusula
6ª  do  Termo  de Convênio, além dos caputs dos Art. 20 e 22 da IN STN
n.º 01/97.
A  seguir são elencadas as aquisições efetivamente realizadas por meio
do Convênio n.º 1092/2001.

ITEM QUAN- VALOR VALOR
ADQUIRIDO TIDADE UNIT. (R$) TOTAL (R$)

Condicionador de ar de janela 3 890,00 2.670,00
Microcomputador 1 2.778,00 2.778,00
Ventilador de Parede 1 111,60 111,60
Microcomputador 1 2.080,00 2.080,00
Mesa para microcomputador 3 85,00 255,00
Eqptos. Cirúrgicos (parcela) 1 30.000,00 30.000,00
Eqptos. Cirúrgicos (parcela) 1 22.051,32 22.051,32
Refrigerador 1 650,00 650,00
Albumina Humana 5 83,00 415,00
Oxigênio Líquido Refrigerado 500 6,10 3.050,00

TOTAL 64.060,92

.

A  situação acima relatada é agravada pelo fato que os itens descritos
como  "Eqptos.  Cirúrgicos  (parcela)"  referenciam  a Nota Fiscal n.º
30582 da empresa cujo CNPJ é 61.489.381/0001-09. O valor total da Nota
em  questão  é de R$ 132.306,32 e nenhum de seus itens se enquadra nos
valores apontados na prestação de contas do Convênio 1092/2001.
Por  fim é digno de nota que, apesar da Divisão de Convênios do Núcleo
do  Ministério  da  Saúde  em  Sergipe ter ressalvado as discrepâncias
entre  a  previsão  e  a  execução  das aquisições em seu Relatório de
Verificação  "in  loco"   n.º  26-1/2003,  houve  a emissão de parecer
favorável à aprovação de prestação de contas do Convênio em questão em
18/08/2003, por meio do Parecer GESCON n.º 4883.

EVIDÊNCIA:
Convênio n.º 1092/2001; e
Autos do Processo n.º 25021.000226/2001-82

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 067.460.985-91  NOME: MAGNOLIA OLIVEIRA FORTES
CARGO: PRESIDENTE DO HOSP. SãO JOSé

3.2.63  CONSTATAÇÃO:
REALIZAÇÃO DE AQUISIÇÕES FORA DO OBJETO DO CONVÊNIO.
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FATO:
A  cláusula  1ª do Termo do Convênio n.º 1092/2001 estabelece como seu
objeto o "apoio financeiro para a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS
PERMANENTES PARA A UNIDADE DE SAÚDE - HOSPITAL SÃO JOSÉ - ARACAJU/SE".
Ocorre  que,  em  análise  ao  processo  n.º  25021.000226/2001-82 foi
constatada a aquisição de dois itens de materiais de consumo, a saber:
a) Albumina Humana
b) Oxigênio Líquido Resfriado.
Tais  aquisições,  além de não estarem previstas no Plano de Trabalho,
não  se  enquadram  no objeto definido para o Convênio o que afronta o
item  "f" do § 1º da cláusula 6ª do Termo de Convênio, além dos caputs
dos Art. 20 e 22 da IN STN n.º 01/97.

EVIDÊNCIA:
Notas fiscais das aquisições de material de consumo;
Termo do Convênio 1092/2001.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 067.460.985-91  NOME: MAGNOLIA OLIVEIRA FORTES
CARGO: PRESIDENTE DO HOSP.SãO JOSé

3.2.64  CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA  DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS NAS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS
E MATERIAIS DO CONVÊNIO 1092/2001.

FATO:
Por  meio  do  Ofício  n.º  25984/2006  - CGUSE/CGU/PR foi requerido à
entidade  convenente  que  fossem  colocados à disposição da equipe de
fiscalização   da   CGU-Regional/SE   os  processos  licitatórios  das
aquisições de equipamentos e materiais realizadas a partir do Convênio
1092/2001.   A   entidade   apresentou   resposta    formal,   do  dia
17  de  agosto  de  2006, na qual relata que não foram encontrados, em
seus  arquivos, os  documentos solicitados. Ressalta-se também que não
constam  no Processo n.º250000.98904/2001-87 documentos que evidenciem
a  realização  de  procedimentos de pesquisa de preços para a execução
das  despesas  de  aquisição  de  bens  e  materiais.  Dessa  forma, a
convenente  não  observou  a  Cláusula  Segunda, item 2.10 do Convênio
retro mencionado, que relata o seu compromisso em adotar procedimentos
análogos aos previstos na Lei das Licitações - 8.666/93.

EVIDÊNCIA:
Convênio n.º 1092/2001;
Ofício n.º 25984/2006 - CGUSE/CGU/PR; e
Resposta ao Ofício n.º 25984/2006 - CGUSE/CGU/PR no dia 17/08/2006.
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MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 067.460.985-91  NOME: MAGNOLIA OLIVEIRA FORTES
CARGO: PRESIDENTE DO HOSP.SãO JOSé

AÇÃO              :
8581
ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE S
AUDE - NACIONAL
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Financiamento para a adequação e ampliação da rede de serviços de   a-
tenção básica de saúde; apoio técnico e financiamento para melhoria a-
dequação da rede de serviços caracterizada como de primeira referência
para a atenção básica.
ORDEM DE SERVIÇO   : 181900
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
Aquisição de equipamentos hospitalares e material permanente.
AGENTE EXECUTOR    :
ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA
*** TIPO DE ADMINISTRACAO NAO IDENTIFICADA ***
QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
CONVÊNIO SIAFI 431568
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 400.000,00

3.2.65  CONSTATAÇÃO:
AQUISIÇÕES   DE  EQUIPAMENTOS  NÃO  PREVISTOS  NO  PLANO  DE  TRABALHO

FATO:
O  Termo  do  Convênio n.º 1521/2001 descreve em sua Cláusula Primeira
que  o Convênio em análise tem por objeto "dar apoio financeiro para a
AQUISIÇÃO  DE  EQUIPAMENTO  E  MATERIAIS PERMANENTES PARA A ATENDER AO
PROGRAMA HUMANIZAÇÃO NO PRÉ-NATAL E NASCIMENTO NO ÂMBITO DA ASSOCIAÇÃO
ARACAJUANA   DE  BENEFICIÊNCIA/HOSPITAL  SANTA  ISABEL  -  ARACAJU/SE,
visando
ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde-SUS".
Ocorre  que,  em  análise  ao processo n.º 25000.114389/2001-90, foram
constatadas  aquisições  de  vários  itens  não  elencados no Plano de
Trabalho aprovado, conforme descrito abaixo:

DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

Ar condicionado 10.000 BTU’s -            10          997,00      9.970,00
Ar condicionado 12.000 BTU’s  tipo Split            05       2.306,00    11.530,00
Carro  CP 1000RCR c/ Monitor de Sinais Vitais            01      17.680,00    17.680,00

.
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Tais  aquisições  afrontam  o contido na Cláusula Quinta - Do Plano de
Trabalho  do Termo de Convênio, além dos caputs dos Art. 20 e 22 da IN
STN n.º 01/97.

EVIDÊNCIA:
Notas Fiscais das aquisições do material permanente;
Termo do Convênio do 1521/2001 e respectivo Plano de Trabalho.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 051.565.645-34  NOME: JOSE CARLOS PINHEIRO DA SILVA
CARGO: PRESIDENTE DA  AAB

AÇÃO              :
8581
ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE S
AUDE - NACIONAL
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Financiamento para a adequação e ampliação da rede de serviços de   a-
tenção básica de saúde; apoio técnico e financiamento para melhoria a-
dequação da rede de serviços caracterizada como de primeira referência
para a atenção básica.
ORDEM DE SERVIÇO   : 181901
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
Aquisição de equipamentos hospitalares e material permanente.
AGENTE EXECUTOR    :
ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA
*** TIPO DE ADMINISTRACAO NAO IDENTIFICADA ***
QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
CONVÊNIO SIAFI 431567
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 80.000,00

3.2.66  CONSTATAÇÃO:
NÃO  UTILIZAÇÃO  DE  EQUIPAMENTO  ADQUIRIDO  POR  MEIO DO CONVÊNIO N.º
1426/2001.

FATO:
Por  meio de vistoria "in loco", esta equipe de fiscalização constatou
a  não  utilização  da "Caixa para Neuromicrocirurgia", que integrou o
objeto  do convênio 1426/2001, firmado entre o Ministério da Saúde e a
Associação  Aracajuana  de  Beneficência  (Hospital  Santa  Isabel). O
referido  equipamento  foi  adquirido  em  18/12/2002 pelo valor de R$
14.395,00,  de  forma  que  se  encontra  há  quase  quatro  anos  sem
utilização.

EVIDÊNCIA:
Nota Fiscal 25281, emitida pela empresa de CNPJ Nº 32.872.368/0001-36;
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Inspeção "in loco".

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 051.565.645-34  NOME: JOSE CARLOS PINHEIRO DA SILVA
CARGO: PRES. ENTIDADE BENEFICENTE

3.3 - PROGRAMA
1220
ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL NO SISTEMA UNICO DE SAUDE
AÇÃO              :
0906
ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS
 EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS E
M GESTAO PLENA/AVANCADA
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Viabilizar,  de  forma descentralizada, a Atenção à Saúde da População
nos  Estados e Municípios habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos
Estados Habilitados em Gestão Plena do Sistema Estadual.
ORDEM DE SERVIÇO   : 181816
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
Repasse  direto  de  recursos financeiros, transferidos fundo a fundo,
para  o  custeio  da atenção de média e alta complexidade ambulatorial
e hospitalar no Sistema Único de Saúde.
AGENTE EXECUTOR    :
FUNDACAO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA
*** TIPO DE ADMINISTRACAO NAO IDENTIFICADA ***
QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
FUNDO A FUNDO OU CONCESSãO
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 10.431.802,00

3.3.1   CONSTATAÇÃO:
NÃO CONFORMIDADES DETECTADAS NO HOSPITAL DE CIRURGIA.

FATO:
Por  demanda da Controladoria-Geral da União foi realizada inspeção na
Fundação  de  Beneficência Hospital de Cirurgia, no período de 31/07 a
04/08/2006,  por  equipe  do Departamento Nacional de Auditoria do SUS
(DENASUS)  do  Núcleo do Ministério da Saúde em Sergipe. Os resultados
da   referida  inspeção  encontram-se  consolidados  no  Relatório  de
Auditoria  N.º  4268  do  DENASUS,  do  qual  se  transcrevem  as  não
conformidades detectadas "in loco":
1) Enfermarias com paredes e tetos com infiltrações;
2) Ausência de telas de proteção nas janelas do hospital;
3)  Lixeiras  com  sacos  plásticos,  porém  sem tampas, acionadas por
pedal;
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4)  Enfermarias de pediatria e de idosos sem cadeiras apropriadas para
acompanhante;
5)   Medicamentos  e  materiais,  inclusive  seringas,  na  enfermaria
pediátrica em armários sem chave;
6) Duas salas no Centro Cirúrgico com piso deteriorado;
7)  Pacientes  manuseados  por  profissionais de enfermagem sem uso de
luvas;
8)  Ausência  do  formulário de solicitação de uso de órtese e prótese
nos  prontuários, existindo apenas comunicado de uso com discriminação
do material utilizado;
9)  Ausência  de  relatório  descritivo  do  ato  cirúrgico  na AIH nº
2806100528770/prontuário;
10)  O  hospital não está cobrando diária de acompanhante nos casos de
paciente idoso e/o criança;
11) Procedimentos cirúrgicos que poderiam ter sido realizados/cobrados
através da modalidade hospital/dia foram cobrados através de AIH;
12)  Fichas  anestésicas com campos "início da anestesia" e "início da
cirurgia" em branco;
13)  Fichas  de  registros  de enfermagem sem a anotação do horário de
admissão do paciente na sala de operação;
14) Tempo de permanência de paciente no hospital inferior a 24 horas;
15) Não cobrança de permanência a maior na AIH nº 2806100179212;
16)  Informação de período de internamento no espelho de AIH diferente
do que consta no prontuário.

EVIDÊNCIA:
Relatório de Auditoria N.º 4268 do DENASUS.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 133.747.024-49  NOME: DARCY TAVARES PINTO
CARGO: DIRETOR PRESIDENTE

AÇÃO              :
0906
ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS HABILITADOS
 EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS ESTADOS HABILITADOS E
M GESTAO PLENA/AVANCADA
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Viabilizar,  de  forma descentralizada, a Atenção à Saúde da População
nos  Estados e Municípios habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos
Estados Habilitados em Gestão Plena do Sistema Estadual.
ORDEM DE SERVIÇO   : 181817
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
Repasse  direto  de  recursos financeiros, transferidos fundo a fundo,
para  o  custeio  da atenção de média e alta complexidade ambulatorial
e hospitalar no Sistema Único de Saúde.
AGENTE EXECUTOR    :
ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA
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*** TIPO DE ADMINISTRACAO NAO IDENTIFICADA ***
QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
FUNDO A FUNDO OU CONCESSãO
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 7.877.137,00

3.3.2   CONSTATAÇÃO:
EXISTÊNCIA DE NÃO CONFORMIDADES NO HOSPITAL SANTA ISABEL.

FATO:
Por  demanda da Controladoria-Geral da União foi realizada inspeção na
Associação  Aracajuana  de  Beneficência  (Hospital  Sta.  Isabel), no
período  de  03  a  04/08/2006, por equipe do Departamento Nacional de
Auditoria  do  SUS  (DENASUS)  do  Núcleo  do  Ministério  da Saúde em
Sergipe.  Os resultados da referida inspeção encontram-se consolidados
no  Relatório de Auditoria N.º 4269 do DENASUS, do qual se transcrevem
as não conformidades detectadas "in loco":
1)  Nem  todos  os  profissionais  usavam  luvas  para  o manuseio dos
pacientes;
2)  Só  existe cadeira de repouso para acompanhante nas enfermarias de
pediatria;
3) As janelas do hospital não são todas teladas para impedir a entrada
de insetos;
4)  A  UTI Intermediária Neonatal está em desacordo com a PT/GM/MS n.º
1091  de  25/08/1999  e  com a PT/GM/MS n.º 1884 de 11/11/1994, no que
concerne ao espaçamento de leitos, inexistência de sala de acolhimento
para   amamentação   ou   extração   de   leite,  além  dos  seguintes
equipamentos: berço de calor radiante, incubaduras, oxímetro de pulso,
monitor de beira de leito e carro ressuscitador.

EVIDÊNCIA:
Relatório de Auditoria N.º 4269 do DENASUS.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 051.565.645-34  NOME: JOSE CARLOS PINHEIRO DA SILVA
CARGO: PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO

3.4 - PROGRAMA
1293
ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS
AÇÃO              :
0593
INCENTIVO FINANCEIRO A MUNICIPIOS HABILITADOS A PARTE V
ARIAVEL DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB PARA ASSISTENCI
A FARMACEUTICA BASICA - NO ESTADO DE SERGIPE
OBJETIVO DA AÇÃO   :
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Conhecer toda a sistemática de aquisição e distribuição dos medicamen-
tos básicos e avaliar a coerência da aquisição e da distribuição com a
programação  pactuada na CIB, bem como a execução do Programa nas Uni-
dades de Saúde.
ORDEM DE SERVIÇO   : 181780
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
Aquisição dos medicamentos básicos conforme PEAF
AGENTE EXECUTOR    :
ARACAJU
ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL
QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
FUNDO A FUNDO OU CONCESSãO
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 1.556.966,42

3.4.1   CONSTATAÇÃO:
FARMÁCIA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INSTALADA EM LOCAL INADEQUADO.

FATO:
Em visita realizada à Unidade de Saúde Porto Dantas foi constatado que
sua farmácia encontra-se em local inadequado, com elevada temperatura,
o que contraria a RDC/ANVISA nº 50/2000.

EVIDÊNCIA:
Inspeção "in loco".

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"Com  relação  ao  problema estrutural do dispensário da unidade Porto
Dantas,  informamos que foi sugerido à comunidade transferência para a
Unidade do Coqueiral que fica a cem metros de distância da mesma, haja
vista  ter  espaço  suficiente para incorporar esta demanda. Como esta
proposta não foi aceita, sugerimos uma adaptação com construção de uma
cobertura  "tipo  mão  francesa".  O  projeto  para  construção  desta
cobertura  já  está  no  cronograma  de obras da SMS com previsão para
conclusão  até  dia  30  de  outubro.  Com  esta  adequação não haverá
incidência  de luz solar diretamente na farmácia. Estudos para adequar
a rede elétrica possibilitando a instalação de ar condicionando também
estão sendo realizados."

ANÁLISE DA EQUIPE:
A justificativa apresentada confirma o ponto exposto na constatação.
Dessa forma a mantemos na íntegra.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 411.687.205-91  NOME: ROGERIO CARVALHO SANTOS
CARGO: SECRETáRIO MUNICIPAL DE SAúDE
CPF  : 150.249.545-72  NOME: LEDA LUCIA COUTO DE VASCONCELO
CARGO: SECRETáRIA MUNICIPAL DE SAúDE

3.4.2   CONSTATAÇÃO:
NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA DISPONIBILIZAÇÃO DOS
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DA FARMÁCIA BÁSICA.
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FATO:
As  Portarias  n.º  176/1999 de 08/03/1999, 1.105/2005 de 05/07/2005 e
2.084/2005 de 26/10/2005 prevêem, para os seus respectivos períodos de
vigência,  que  o  financiamento  do Programa Farmácia Básica deve ser
dividido  entre as esferas municipal, estadual e federal em proporções
por elas definidas.
Por  meio  da Solicitação de Fiscalização n.º 181679-01 (item "n"), de
28/07/2006, foi requerido à Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju a
disponibilização   da   documentação  comprobatória  da  contrapartida
municipal para o Programa Farmácia Básica para o período sob análise.
Apesar  de  tal  pedido  ter sido reiterado por meio da Solicitação de
Fiscalização  n.º  181679-02, de 09/08/2006, a documentação solicitada
não foi disponibilizada à equipe de fiscalização.

EVIDÊNCIA:
Solicitações de fiscalização n.º 181679-01 e 181679-02.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"Com   relação   à   apresentação  de  documentação  comprobatória  da
disponibilização  dos  recursos da contrapartida municipal da farmácia
básica  informamos  que  a  elaboração  de relatórios descriminando os
investimentos   em   medicamentos  ficou  comprometida  por  problemas
técnicos  ocorridos  durante as alterações nos sistemas de controle de
estoque  utilizados  pela  CAF.  Os  problemas  de  acesso  ao sistema
ocorreram  tanto  na  implantação  do  MORPHUS  como na implantação do
AMIGA,  problemas que persistem até a presente data. Ressaltamos que o
sistema  atualizado do Ministério da Saúde para prestação de contas, o
SIFAB,  só  foi  disponibilizado ao município em setembro de 2006. Por
fim,  informamos  que  o  sistema  já  está  operando  e  que os dados
referentes a 2006 já estão sendo digitados pela coordenação financeira
desta secretaria. "

ANÁLISE DA EQUIPE:
A  justificativa  apresentada  não  aduz  fatos  que  possam  ilidir a
constatação, razão pela qual esta é mantida em sua totalidade.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 411.687.205-91  NOME: ROGERIO CARVALHO SANTOS
CARGO: SECRETáRIO MUNICIPAL DE SAúDE
CPF  : 150.249.545-72  NOME: LEDA LUCIA COUTO DE VASCONCELO
CARGO: SECRETáRIA MUNICIPAL DE SAúDE

3.4.3   CONSTATAÇÃO:
COMPRAS  DE  MEDICAMENTOS  PARA  O  PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA EM VOLUME
INFERIOR AOS RECURSOS REPASSSADOS.

FATO:
O  Programa  Farmácia  Básica escorou-se, no período sob análise nesta
ação  de controle, nos normativos a seguir elencados, cujas proporções
para  o  aporte  de recursos também encontram-se descritas na tabela a
seguir:
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FUNDAMENTAÇÃO LEGAL PROPORCIONALIDADE  PREVISTA DOS RECURSOS (R$)
Portaria Vigência Repasse Federal Contrapartida Estadual Contrapartida Municipal
176/99 08/03/99 a 04/07/05 1,00 0,50 0,50

1.105/05 05/07/05 a 25/10/05 1,50 1,00 1,00
2.084/05 26/10/05 a 31/12/05 1,65 1,00 1,00
2.084/05 01/01/06 até a presente data 1,65 1,00 1,00

Dessa   forma,  tendo  em  vista  os  recursos  federais  e  estaduais
repassados   entre  janeiro/2005  e  junho/2006  além  da  previsão da
contrapartida  municipal,  verifica-se  que  os  totais de recursos do
Programa  Farmácia  Básica  no  município  de  Aracaju para os citados
exercícios foram:

Repasses / Contrapartidas (R$)

Período Federal
Efetivo (1)

Estadual
Previsto (2)

Estadual
Efetivo (3)

Municipal
Previsto (4)

Total
(1)+(3)+(4)

01/01/05 a 04/07/05 197.496,25 98748,125 117.074,28 98748,125 413.318,66
05/07/05 a 25/10/05 159.441,01 106294,01 117.074,28 106294,01 382.809,30
26/10/05 a 31/12/05 257.874,76 156287,73 78.049,52 156287,73 492.212,01

Total 2005 614.812,02 361.329,87 312.198,08 361.329,87 1.288.339,97
01/01/06 até a presente data 395.807,76 239883,49 234.148,56 239883,49 869.839,81

Total 2006 (até junho) 395.807,76 239883,49 234.148,56 239883,49 869.839,81
Total Geral 1.010.619,78 601.213,36 546.346,64 601.213,36 2.158.179,78

Observa-se  que foram considerados como recursos que deveriam ter sido
gastos,  as  seguintes  parcelas: valores efetivamente repassados pela
esfera  federal,  contrapartida  efetivamente  repassada  pela  esfera
estadual,  além  da  previsão  de repasse de recursos da contrapartida
municipal, uma vez que, conforme o exposto na constatação n.º 3.3.3, a
disponibilização  dos  recursos  municipais  não  foi  documentalmente
comprovada pela SMS-Aracaju.
Ocorre  que,  em análise às aquisições de medicamentos realizadas pela
Secretaria  Municipal  de  Saúde  de Aracaju no período sobre análise,
constatou-se que os valores envolvidos são os seguintes:
Compras de medicamentos da Farmácia Básica para o exercício 2005 ==> R
$ 893.890,61;
Compras  de medicamentos da Farmácia Básica para o exercício 2006 (até
junho) ==> R$ 720.953,50
Ante  o  exposto, verifica-se que, tomando-se por base o elenco mínimo
obrigatório   de   medicamentos  pactuado  na  Comissão  Intergestores
Bipartite  não  houve, por parte da SMS-Aracaju aquisições de remédios
compatíveis  com  o volume de recursos/contrapartidas previstos para o
Programa Farmácia Básica.
Ressalta-se  que  os  valores aqui descritos foram obtidos a partir do
Relatório  de  "Entrada  de  Medicamentos  na Central de Abastecimento
Farmacêutico  entre  01  de janeiro de 2005 e 30 de Junho de 2006, Por
Ordem  cronológica", extraído a partir dos programas MORPHUS e AMIGA e
fornecido pela SMS-Aracaju.
Recorreu-se à movimentação de almoxarifado em função de:
a)Não  havia relatórios gerenciais disponíveis de forma que se pudesse
segregar  os  processos  de  despesa  dos  medicamentos integrantes do
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Programa;
b)A  forma de licitar da SMS, no exercício 2005, ao segregar em blocos
os  medicamentos  a  serem  adquiridos,  não contemplou a definição do
elenco   mínimo  obrigatório  de  medicamentos  pactuado  na  Comissão
Intergestores  Bipartite. Assim sendo, medicamentos da Farmácia Básica
estavam  contidos,  por  exemplo,  nos  blocos  de  "Saúde  Mental"  e
"Atenção Básica" nos citados certames;
c)Para  o  exercício 2006 a SMS alterou a definição dos seus blocos de
medicamentos,  porém a dificuldade de separação dos remédios observada
no item anterior persistiu existindo.

EVIDÊNCIA:
Relatório  de  "Entrada  de  Medicamentos  na Central de Abastecimento
Farmacêutico entre 01 de janeiro de 2005 e 30 de Junho de 2006;
Extrato da conta corrente 58.101-1, agência 3611-1, Banco do Brasil;
Processos  referentes  aos  Pregões Presenciais n.º: 02/2005, 07/2005,
17/2005, 27/2005 e 15/2006.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"Quanto  aos repasses para aquisição de medicamentos, reconhecemos que
até início de 2005 todas as compras de medicamentos eram realizadas de
forma  unificada  sem  haver  distinção  por  programa específico como
farmácia básica, hipertensão e diabetes, saúde mental etc. A partir de
2005  passamos  a  dividir  a  lista  de  medicamentos padronizados em
programas  estratégicos  sem,  no  entanto  vincular o recurso a estes
programas, ou seja, as compras eram realizadas conforme demanda.
Somente  no  próximo  pregão,  que  será  realizado em novembro, é que
iremos  adquirir  os  medicamentos através ações específicas para cada
programa,  facilitando  assim  a  vinculação dos recursos recebidos do
Ministério  da  Saúde,  da  Secretaria  de Estado da Saúde bem como da
contrapartida  Municipal.  Outra  estratégia para garantir eficácia na
prestação  de  contas  é a instalação da versão atualizada do programa
SIFAB,  que  só foi disponibilizado pela Secretaria de Estado da Saúde
em setembro deste ano.
Ressaltamos  ainda,  que embora identificado os problemas apresentados
no  relatório  preliminar,  quando  avaliamos de forma global todas as
entradas  de  medicamentos  na  Central  de Abastecimento Farmacêutico
durante  o ano de 2005, concluímos que a Secretaria Municipal de Saúde
investiu  em medicamentos uma quantia superior ao que foi estabelecido
pela PORTARIA Nº176 DE 1999, conforme tabela abaixo.
Tabela   01:   Comparação   dos  valores  referentes  às  entradas  de
medicamentos em 2004 e 2005

PROGRAMA 2004 2005
ATENÇÃO BÁSICA + FARMÁCIA

BÁSICA *
R$ 1.381.258,00 R$ 1.300.859,66

SAÚDE MENTAL R$ 310.550,59 R$ 777.784,80
SAÚDE ADULTO R$ 680.340,32 R$ 871.599,90
SAÚDE MULHER R$ 214.146,35 R$ 486.496,09

URGÊNCIA R$ 232.570,59 R$ 130.089,88
DST (sem considerar anti-retrovirais) R$ 41.362,75 R$ 15.052,50

ASMA 0 R$ 148.380,80
TOTAL R$ 2.860.228,60 R$ 3.730.362,83

.     Fonte: Coordenação de Assistência Farmacêutica – SMS/2005
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*   Farmácia   básica:   relação  de  medicamentos  do  elenco  mínimo
obrigatório pelo Ministério da Saúde
*  Atenção  Básica:  relação  de medicamentos complementares ao elenco
mínimo de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.
Destacamos  ainda,  dois  aspectos  que  estão diretamente ligados com
aumento nos investimentos em medicamentos:
1-  Os freqüentes atrasos nos envios de determinados medicamentos pelo
Ministério   da   Saúde,   como  antihipertensivos,  hipoglicemiantes,
anticoncepcionais  e preservativos, comprometendo assim o planejamento
de compras.
2-  O  aumento  da  demanda  nos  programas de Saúde Mental e Saúde da
Mulher.  "

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se acatam os argumentos expostos pela municipalidade, pois:
a SMS/Aracaju ratificou o disposto na constatação, no que diz respeito
à  forma  de  aquisição  dos  medicamentos,  indicando ainda que só em
novembro do corrente passará a adotar uma metodologia de aquisição que
permita  vincular  os recursos recebidos por programa aos medicamentos
adquiridos;
os  valores  de  aquisições  apresentados  na  justificativa não foram
acompanhados   de   suporte   documental   e   são  diversos  daqueles
apresentados à equipe durante o período de campo;
a  SMS apenas referenciou a Portaria n.º 176/99 como instrumento legal
de  previsão  do  quantitativo de recursos, quando o período abrangido
pela  fiscalização  teve  ainda  como  normas  as portarias 1.105/05 e
2.084/05,  as  quais  têm  previsões  de  aporte municipal de recursos
superiores à primeira;
o exercício 2004 não foi objeto desta fiscalização.
Ante o exposto a constatação é integralmente mantida.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 411.687.205-91  NOME: ROGERIO CARVALHO SANTOS
CARGO: SECRETáRIO MUNICIPAL DE SAúDE
CPF  : 150.249.545-72  NOME: LEDA LUCIA COUTO DE VASCONCELO
CARGO: SECRETáRIA MUNICIPAL DE SAúDE

4 -  49000 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO

4.1 - PROGRAMA
0135
ASSENTAMENTOS SUSTENTAVEIS PARA TRABALHADORES RURAIS
AÇÃO              :
4296
PROJETOS DE ASSENTAMENTO RURAL EM IMPLANTACAO - NACIONA
L
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Prover os assentamentos de plano de desenvolvimento, de serviços topo-
gráficos necessários à sua implantação e de infra-estrutura básica.
ORDEM DE SERVIÇO   : 182030
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
Implantação  de  infra-estrutura, priorizando a construção de estradas
vicinais,  a rede elétrica, a rede de saneamento básico, e os sistemas
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de  capatação  e  distribuição de água; e disponibilização de serviços
compreendendo  basicamente a elaboração do Plano de Desenvolvimento do
Assentamento (PDA) e os serviços topográficos.
AGENTE EXECUTOR    :
INSTITUTO PATATIVA DO ASSARE
OUTRAS FORMAS DE ASSOCIACAO
QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
CONVÊNIO SIAFI 540689
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 1.501.283,73

4.1.1   CONSTATAÇÃO:
ASSINATURA DE CONVÊNIO COM PARECER JURÍDICO CONTRÁRIO.

FATO:
Trata-se  do  Convênio n.54370.000831/2005-15, registrado no SIAFI sob
o  n.540689,  firmado  em  27 de dezembro de 2004 entre o Incra/SE e o
Instituto  Patativa  do  Assaré  (PATATIVA),  com  vigência  até 28 de
agosto  de 2006, no valor de R$ 1.501.283,73, sendo R$ 1.500.683,73 em
recursos  do  concedente e R$ 600,00 como contrapartida do convenente,
para  a  construção  de  67  quilômetros  de  estradas  vicinais,  uma
passagem  molhada  e  08  sistemas de captação e distribuição de água,
beneficiando 652 famílias de trabalhadores da Reforma Agrária.
.
A  equipe  de fiscalização constatou que o Superintendente Regional do
Incra/SE  CPF  132.276.611-87 firmou convênio com a entidade Instituto
Patativa   do   Assaré   (PATATIVA)   contra  o  parecer  jurídico  da
Procuradoria Federal Especializada do Incra.
.
Da  leitura  inicial dos autos, já se pode perceber que o PATATIVA não
é  entidade  com  capacitação  para a construção de estradas, conforme
demonstra o seu Estatuto.
.
Em  22  de  novembro  de  2005,  antes mesmo da indevida assinatura do
convênio,  o  Chefe  da  Divisão de Suporte Administrativo do Incra/SE
Siape  1098437, encaminha o processo para o Setor de Finanças e alerta
que  "é  imperativo  que  esta  SR-23  adote mecanismos preventivos no
sentido   de   disponibilizar   todas   as   informações,  instruções,
legislação   e   orientações   à   entidade  convenente,  de  forma  a
possibilitar  que,  tanto  na fase de execução do objeto, como na fase
de  prestação  de contas dos recursos, não ocorram os mesmos problemas
que  se  tem  notícia  em outros convênios desta Unidade, assim como o
próprio  monitoramento  das  ações  durante  a  fase de realização das
despesas e respectiva implementação das metas".
.
Em  25  de  novembro  de 2005, a Contadora do Setor de Convênios Siape
1460323  encaminha  o  processo  para a Procuradoria Federal e destaca
recomendação  para  que  se  "verifique  se os objetivos e atribuições
elencados  no Estatuto da entidade Instituto Patativa do Assaré possui
(sic)  correlação  com  o  objeto e objetivos do referido convênio, ou
seja, se a entidade pode ser partícipe neste convênio".
.
Entretanto, o processo não seguiu de imediato para a Procuradoria.
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Cabe  observar que os quatro volumes que compõem o processo encontram-
se   desorganizados;   não  há  encaminhamentos  nem  solicitações  ou
esclarecimentos  para  a  grande  quantidade  de  documentos  que  são
adicionados   desordenadamente   ao   processo.  Portanto,  depois  de
diversas  adições  de  documentos,  em 19 de dezembro de 2005, a mesma
Contadora  do  Setor  de Convênios Siape 1460323 encaminha novamente o
processo à Procuradoria Federal.
.
No  dia  20  de  dezembro de 2005, o Chefe da Procuradoria encaminha o
processo para a Assistente Jurídica da Procuradoria Siape 1495136.
Entretanto,  inexplicavelmente, o processo recebe mais 267 folhas e no
dia   28   de   dezembro  de  2005  é  novamente  encaminhado  para  a
Procuradoria.   No  mesmo  dia,  o  Chefe  da  Procuradoria  encaminha
novamente  o  processo  para  a  Assistente Jurídica que emite parecer
contrário  à  assinatura  do convênio, datado ainda do mesmo dia 28 de
dezembro.
.
A  Assistente  Jurídica  ressalta  que  seu  parecer  não  emite  "uma
informação  mais  robusta"  face a exigüidade de tempo pois o processo
foi  enviado  sem  a  observância  do  prazo  de 15 dias. Em resumo, a
Procuradoria encontra as seguintes deficiências no processo:
.
-  a  partir da folha 510, a documentação se refere à entidade ACASE e
não  à  entidade PATATIVA; foram "aproveitados" documentos de um outro
processo invalidado;
.
-  a  maior  parte  dos  projetos  básicos anexados são apócrifos, sem
assinatura do profissional que os elaborou e sem efeito jurídico;
.
-  não  há  estudos prévios de impacto ambiental nem licença ambiental
prévia,  contrariamente  ao  que  exige a legislação pertinente e a IN
STN 01/97;
.
-  a  contrapartida  de  R$  600,00 para um repasse de R$ 1.500.683,73
"afronta  especialmente  o  princípio  da  moralidade administrativa",
além  de  ser  "um  indício  de que o Instituto Patativa do Assaré não
possui a capacitação necessária para gerir um convênio" dessa monta;
.
-   "dentre  as  várias  atribuições  estatutárias  previstas  para  o
Instituto  Patativa do Assaré, nenhuma guarda relação de afinidade com
o  objeto  deste  convênio,  qual  seja  abrir  estradas  e  implantar
sistemas de captação e distribuição de águas".
.
Conseqüentemente,  a  conclusão  do  parecer  é  de  que "enquanto não
sanadas  todas as irregularidades apontadas no corpo desta informação,
[...],   recomendamos   pela  não  aprovação  da  minuta  e  pela  não
celebração do presente convênio".
.
Entretanto,  de  forma  célere, ainda no dia 28 de dezembro de 2005, o
Superintendente  Regional  do Incra/SE, "considerando as manifestações
técnicas  e  administrativas contidas" no processo, aprova os projetos
básicos  (apócrifos), aprova o custo total, aprova o prazo de execução
e  determina  o  "atendimento  às formalidades legais e normativas que
regem  a  matéria".  E  no  dia  seguinte,  29  de dezembro de 2005, o
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Superintendente    Regional  do  Incra/SE  assina  o  convênio  com  o
PATATIVA.
.
Logo  depois,  em documento que se encontra às folhas 622 do processo,
datado  de  30  dezembro de 2005, sem encaminhamento, sem solicitação,
sem  endereçamento,  intitulado "Convênio de Infra-Estrutura Básica em
PAs  de  Sergipe",  o   Superintendente  Regional  do  Incra/SE  busca
justificar a indevida assinatura do convênio.
.
Neste   documento,   o   Superintendente   reconhece   que   "a  Digna
Procuradoria   Jurídica  desta  Regional"  emitiu  parecer  "pela  não
celebração  da parceria com o mencionado Instituto Patativa do Assaré"
e  afirma  não "questionar os aspectos legais envolvidos", relata suas
dificuldades  para  se  "encontrar parceiros", dificuldades para que a
empresa  vencedora da licitação preste os serviços em conformidade com
as  demandas,  e  expõe  sua  dúvida:  "ou arrisca-se em contrariar as
recomendações  jurídicas,  o  que  implica em impropriedade legal, mas
celebra-se  o citado convênio para almejar a melhoria das condições de
vida  da  população  rural  a ser atendida com água e estradas?". Mais
adiante,  se  diz  "muito  preocupado  com o debate: celebrar ou não o
presente  convênio?  Respeitar  os  aspectos  formais  e não cumprir a
função  social  do  órgão  ou fazer valer o Estado presente e correr o
risco  de  ser  responsabilizado futuramente?". Afirma ainda que, como
"servidor público federal de carreira e conhecedor das
particularidades   legais,   talvez  não  fosse  prudente  celebrar  a
parceria com o Instituto Patativa do Assaré".
.
Ao   final,   o   Superintendente   decide  "correr  o  risco  de  ser
responsabilizado   futuramente"  pois  declara  que  em  seu  "humilde
pensamento",  "não  há  como  [...]  deixar  os  aspectos legais serem
prioritários"  em relação às obras para a população necessitada. Desta
forma,  define  que  o  convênio, "por força da manifestação anterior,
será  levado a efeito e devidamente implementado na forma proposta nos
projetos  básicos e Plano de Trabalho" e determina "a implementação de
todas  as  medidas  necessárias visando o acompanhamento rotineiro das
ações da parceria a ser celebrada com o Instituto Patativa do Assaré".
.
Cabe  observar  que  o  Superintendente  tergiversa,  pois  o  parecer
jurídico não se compõe apenas de aspectos formais ou aspectos legais.
O   parecer,  conforme  relatado  aqui,  constata  a  incapacidade  do
convenente  de executar o objeto do convênio e além, demonstra que tal
convênio  afronta  o  princípio  da moralidade. O Superintendente, por
sua  própria  e  exclusiva vontade, agiu de forma contrária ao parecer
jurídico;  a  questão  foi  de  conveniência  administrativa,  tendo o
Superintendente assumido inteiramente o convênio e suas
irregularidades, caso persistam até o final.
.

EVIDÊNCIA:
Processo INCRA 54370.000831/2005-15

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.
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ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 132.276.611-87  NOME: CARLOS ANTONIO DE SIQUEIRA FON
CARGO: SUPERINTENDENTE DO INCRA-SERGI

4.1.2   CONSTATAÇÃO:
FRACIONAMENTO  DO  OBJETO  COM  UTILIZAÇÃO  DE  MODALIDADE INDEVIDA DE
LICITAÇÃO.

FATO:
Devido  à  grande  quantidade  de  obras relativas a este convênio, os
servidores  do  Incra  -  Siape  1460323  e Siape 1467742 - através da
Informação/DSO/CONVÊNIOS/02/2006    de    06/01/2006,   orientaram   o
convenente  PATATIVA  sobre  as  corretas  modalidades  de  licitação,
conforme  a  lei 8666/93, em especial sobre o artigo 23,  § 5º, o qual
determina  que  "é  vedada  a  utilização  da  modalidade "convite" ou
"tomada  de  preços", conforme o caso, para parcelas de uma mesma obra
ou  serviço,  ou  ainda  para  obras e serviços da mesma natureza e no
mesmo  local  que  possam ser realizadas conjunta e concomitantemente,
sempre  que o somatório de seus valores caracterizar o caso de "tomada
de  preços"  ou  "concorrência"".  A  Informação  supracitada,  que se
encontra  às  fls 635 dos autos, traz, inclusive, quadro demonstrativo
de   como  agrupar  as  obras  por  município  para  obter  a  correta
modalidade.
.
Posteriormente,  em  08/02/2006,  foi  realizada  reunião no Incra com
representantes  do convenente PATATIVA onde se ressaltou, novamente, a
necessidade  de  observar  a correta modalidade de licitação, conforme
predispõe  a  lei  8666/93.  Na ocasião, o convenente informou que não
observara  a  recomendação anterior e já realizara cinco licitações na
modalidade  convite.  Por  conta  disto,  foi solicitado ao convenente
que,daí  em diante, comunicasse ao Incra "todas as etapas referentes à
execução   deste   convênio,   para   que  os  asseguradores  pudessem
tempestivamente acompanhar e averiguar o andamento das obras".
.
Todavia,   a   equipe  de  fiscalização  constatou  que  o  convenente
continuou  licitando as obras sem seguir as orientações do concedente,
e   em   especial,  deixando  de  agrupar  as  licitações  por  local,
caracterizando,  desta  forma,  o  fracionamento das licitações. Segue
abaixo  quadro  que demonstra como as obras deveriam ser licitadas e a
forma como o convenente PATATIVA as licitou:
.
-------------------------------------------------------------------
- município de Lagarto/SE
- PA Tapera - estradas R$  96.960,00
- PA Tapera - abast.água R$ 160.937,91
- PA João Amazonas - estradas R$  64.716,00
.
- total do mun. de Lagarto:R$ 322.613,91
- modalidade adequada: Tomada de Preços
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-  modalidades  realizadas:  dois  convites  e  uma  tomada  de preços
-------------------------------------------------------------------
- município de Canindé do São Francisco/SE
- PA Santa Rita - estradas R$ 164.020,00
- PA Maria Feitosa - estradas R$ 236.880,00
- PA Santa Maria - estradas R$  46.663,52
- PA Monte Santo I e II - abast.água R$ 180.710,28
.
- total do mun. de Canindé:R$ 628.273,80
- modalidade adequada: Tomada de Preços
-   modalidades  realizadas:  três  tomadas  de  preço  e  um  convite
-------------------------------------------------------------------
- município de Poço Redondo/SE
- PA Nova Vida - estradas R$  36.708,00
- PA Novo Paraíso - estradas R$  59.400,00
- PA Maria Bonita I - estradas R$ 137.320,00
.
- total do mun. de Poço Redondo:R$ 233.428,00
- modalidade adequada: Tomada de Preços
- modalidades realizadas: três convites
-------------------------------------------------------------------
- município de Santa Luzia do Itanhy
- PA Vitória da União - água R$  70.215,52
- PA Vitória da União 3 - água R$  82.307,63
.
- total do mun. Sta Luzia do Itanhy: R$ 152.523,15
- modalidade adequada: Tomada de Preços
- modalidades realizadas: dois convites
-------------------------------------------------------------------
.

EVIDÊNCIA:
Processo INCRA 54370.000831/2005-15.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 011.647.145-03  NOME: JOSE EANES LISBOA GRACA
CARGO: PRESIDENTE INST PATATIVA DO AS

4.1.3   CONSTATAÇÃO:
FALTA DE COMPROVANTES DE RECOLHIMENTO DA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS.

FATO:
O  servidor  do Incra Siape 0725659, assegurador do presente convênio,
realizou  fiscalização  das  obras  entre  os  dias  01 e 03/03/2006 -
conforme  Relatório  às  fls  685  dos  autos  - e observou que estava
prevista  a regularização do "trecho de estrada que corta o Projeto de
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Assentamento  Maria  Bonita  I  e que liga a cidade de Poço Redondo ao
povoado  de Capim Grosso"; entretanto, "a Prefeitura Municipal de Poço
Redondo  fez  esses  serviços". O servidor assevera que "não deveremos
pagar  64.800m2  de  regularização  que  corresponde  ao  valor  de R$
32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos reais)".
.
Além  disto,  o  Superintendente  Regional  do  Incra  Siape 0725680 -
através   do   ofício  0135/06  de  03/03/2006  -  decidiu  "pela  não
realização  das  obras  do sistema de abastecimento de água do Projeto
de  Assentamento São Raimundo, localizado no município de Monte Alegre
de  Sergipe"   e  solicitou  ao  convenente  PATATIVA "a devolução dos
recursos pertinentes à respectiva obra".
.
Posteriormente,   através  da  Informação  11/2006  de  10/04/2006,  a
contadora  do Incra Siape 1460323 relatou os dois fatos supracitados e
informou  "da  necessidade de serem recolhidos através de GRU (Guia de
Recolhimento  da  União)  os  recursos  liberados  para  a execução do
convênio   1000/2005   referentes   às   obras  que  deixarão  de  ser
realizadas". A contadora define os valores a ser recolhidos:
.
-R$ 32.400,00 referente ao PA Maria Bonita I.
-R$ 32.730,51 referente ao PA São Raimundo.
.
A  contadora  anexou  à  Informação  11/2006 duas guias (GRU) para que
fossem autorizados os recolhimentos.
.
Todavia,  não  há  nos  autos  nenhuma  documentação  que  comprove  a
realização  dos  recolhimentos,  nem há encaminhamento das GRUs para o
convenente  PATATIVA. Além disso, nos extratos da conta corrente deste
convênio,   fornecidos   pelo   Banco   do   Brasil,  não  há  nenhuma
movimentação compatível com os valores acima indicados.
.

EVIDÊNCIA:
Processo INCRA 54370.000831/2005-15.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 132.276.611-87  NOME: CARLOS ANTONIO DE SIQUEIRA FON
CARGO: SUPERINTENDENTE DO INCRA

4.1.4   CONSTATAÇÃO:
DETALHAMENTO INSUFICIENTE PARA O ITEM "PASSAGEM MOLHADA".

FATO:
A  equipe  de  fiscalização constatou que, em 05 licitações promovidas
pelo  convenente  PATATIVA, existe o item "Passagem molhada". Contudo,
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passagem   molhada   é   uma   obra  completa,  em  si;  para  cotá-la
corretamente,  é  necessário discriminar os diversos materiais a serem
usados  e  as quantidades desses materiais, e não apenas o comprimento
em  metros  como  foi feito pelo convenente. Desta forma, o convenente
dificultou a cotação de preços e facilitou um possível sobrepreço.
Além  disso, nas referidas licitações, realizadas em meses próximos, o
convenente  obteve  valores  com  relevantes  discrepâncias entre eles
para  o  mesmo  item.  A seguir, listamos o valor do metro da passagem
molhada nas licitações realizadas:
.
-------------------------------------------------------------------
a) Na Tomada de Preços 2 em fev/2006:  R$ 158,00 por metro;
b) No Convite 02 em jan/2006:R$ 157,20 por metro;
c) No Convite 04 em jan/2006:R$ 294,75 por metro;
d) No Convite 05 em jan/2006:R$  68,00 por metro;
e) No Convite 11 em mai/2006:R$ 188,00 por metro;
-------------------------------------------------------------------
.
Isto  evidencia  que a falta de detalhamento propicia prejuízos para a
administração  pois  não  há parâmetros objetivos para a avaliação dos
preços  oferecidos.  Cabe  observar, ainda, que o maior preço obtido é
333%  maior  que  o  menor preço e que o convenente pagou R$ 67.199,00
pelas   5   passagens   molhadas   quando   poderia  ter  pago  apenas
R$ 29.240,00 se obtivesse o menor preço para todas,
como demonstrado a seguir:
.
-------------------------------------------------------------------
a) TP 02: 110m X R$ 158,00 = R$ 17.380,00;
b) CV 02: 20m X R$ 157,20 = R$  3.144,00;
c) CV 04:100m X R$ 294,75 = R$ 29.475,00;
d) CV 05:170m X R$  68,00 = R$ 11.560,00;
e) CV 11: 30m X R$ 188,00 = R$  5.640,00;
.
TOTAL PAGO PELAS PASSAGENS = R$ 67.199,00
.
Total  calculado  pelo  menor  preço:  430m  X R$ 68,00 = R$ 29.240,00
-------------------------------------------------------------------
.
Verifica-se  que o convenente não teve o necessário cuidado em obter o
melhor   preço   para   a  administração,  pois  as  licitações  foram
realizadas  praticamente  ao  mesmo  tempo  e  a  evidente disparidade
entre os preços das passagens molhadas foi aceita sem objeções.
Caso  o  convenente  obtivesse  o melhor preço para todas as passagens
(R$ 29.240,00) haveria economia de R$ 37.959,00.

EVIDÊNCIA:
PROCESSO INCRA 54370.000831/2005-15

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica
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IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 011.647.145-03  NOME: JOSE EANES LISBOA GRACA
CARGO: PRESIDENTE INST PATATIVA DO AS

4.1.5   CONSTATAÇÃO:
DETALHAMENTO  INSUFICIENTE  PARA  O  ITEM  "TRANSPORTE  DE MATERIAL DE
REVESTIMENTO".

FATO:
A  equipe  de  fiscalização constatou que, em 08 licitações promovidas
pelo   convenente   PATATIVA,   o  item  "transporte  de  material  de
revestimento",    para    diferentes   distâncias   (dmt),   apresenta
detalhamento  insuficiente  pois  não determina o tipo do material (se
de  1ª,  2ª  ou  3ª  categoria) e qual o tipo do veículo de transporte
(por  exemplo,  caminhão  basculante),  características necessárias na
composição  do  preço.  Ressaltamos  que  o sistema ORSE (Orçamento de
Obras  de  Sergipe)  não  apresenta  o item "transporte de material de
revestimento"  assim  descrito.  A seguir, as licitações onde o item é
encontrado:
.
-------------------------------------------------------------------
- Convite 01, de jan/2006
- transporte de material de revestimento, dmt = 16km
- para 2.400 m3 com custo unitário de R$ 14,80
- custo total = R$ 35.520,00
.
- Convite 02, de jan/2006
- transporte de material de revestimento, dmt = 3km
- para 14.400 m3 com custo unitário de R$ 1,59
- custo total = R$ 22.896,00
.
- Convite 03, de jan/2006
- transporte de material de revestimento, dmt = 5km
- para 6.000 m3 com custo unitário de R$ 2,15
- custo total = R$ 12.900,00
.
- Convite 04, de jan/2006
- transporte de material de revestimento, dmt = 3km
- para 7.200 m3 com custo unitário de R$ 2,36
- custo total = R$ 16.992,00
.
- Convite 05, de jan/2006
- transporte de material de revestimento, dmt = 3km
- para 2.400 m3 com custo unitário de R$ 1,68
- custo total = R$ 4.032,00
.
- Convite 11, de mai/2006
- transporte de material de revestimento, dmt = 3km
- para 3.600 m3 com custo unitário de R$ 1,66
- custo total = R$ 5.976,00
.
- Tomada de Preços 02, de fev/2006
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- transporte de material de revestimento, dmt = 3km
- para 16.800 m3 com custo unitário de R$ 1,52
- custo total = R$ 25.536,00
.
- Tomada de Preços 03, de fev/2006
- transporte de material de revestimento, dmt = 5km
- para 12.600 m3 com custo unitário de R$ 7,40
- custo total = R$ 93.240,00
.
-------------------------------------------------------------------
.
Isto  evidencia  que  a falta de detalhamento pode propiciar prejuízos
para   a  administração  pois  não  há  parâmetros  objetivos  para  a
avaliação  dos  preços  oferecidos e observam-se relevantes diferenças
entre  os  preços  obtidos,  embora  as  licitações tenham ocorrido em
meses  próximos.  Para  poder  melhor  comparar  os  preços  do  item,
dividimos  o  custo  unitário  por  metro  cúbico  pela  distância  em
quilômetros, obtendo o custo unitário por quilômetro:
.
-------------------------------------------------------------------
- Convite 01, de jan/2006
- R$ 14,80 / 16km =R$ 0,925
.
- Convite 02, de jan/2006
- R$ 1,59 / 3km = R$ 0,53
.
- Convite 03, de jan/2006
- R$ 2,15 / 5km = R$ 0,43
.
- Convite 04, de jan/2006
- R$ 2,36 / 3km =R$ 0,786
.
- Convite 05, de jan/2006
- R$ 1,68 / 3km =R$ 0,56
.
- Convite 11, de mai/2006
- R$ 1,66 / 3km = R$ 0,553
.
- Tomada de Preços 02, de fev/2006
- R$ 1,52 / 3km = R$ 0,506
.
- Tomada de Preços 03, de fev/2006
- R$ 7,40 / 5km = R$ 1,48
-------------------------------------------------------------------
.
Desta  forma, fica evidenciada a significativa variação de preços para
um  mesmo serviço e na mesma época do ano. Cumpre observar que o preço
obtido  na  TP  03/2006,  de  R$ 1,48 por km, é 244% maior que o preço
obtido  no Convite 03/2006, de R$ 0,43. O convenente PATATIVA pagou R$
217.092,00,  no  total  das 08 licitações, pelo serviço de "transporte
de  material  de revestimento". Caso houvesse obtido o menor preço, de
R$  0,43, para as 08 licitações, teria pago R$ 113.778,00, gerando uma
economia de R$ 103.314,00.
.
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EVIDÊNCIA:
PROCESSO 54370.000831/2005-15

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 011.647.145-03  NOME: JOSE EANES LISBOA GRACA
CARGO: PRES. INST. PATATIVA DO ASSARé

4.1.6   CONSTATAÇÃO:
DETALHAMENTO INSUFICIENTE PARA ITENS DE LICITAÇÕES.

FATO:
A  equipe  de  fiscalização constatou que, nas licitações promovidas a
partir   deste   convênio,   há   diversos   itens   insuficientemente
detalhados,   dificultando  a  cotação  de  preços  e  facilitando  um
possível sobrepreço. Os itens sem detalhamento adequado são:
.
1 - No Convite 6/2006:
.
1.1  -  Item  "Ligação  predial de água em passeio com fornecimento de
material  e  mão  de  obra".  No  sistema  ORSE (Orçamento de Obras de
Sergipe), este item aparece de duas formas:
a)  Ligação  predial de água em passeio, com fornecimento de material,
inclusive hidrômetro - ao preço unitário de R$ 120,39;
b)  Ligação  predial de água em passeio, com fornecimento de material,
exceto hidrômetro - ao preço unitário de R$ 73,67.
.
1.1.1  -  Observe-se  a  relevante diferença entre um e outro preço; o
convenente,  ao não determinar claramente, na descrição, a presença ou
ausência  do  hidrômetro,  impossibilita a verificação dos preços pelo
Controle  Interno  e  propicia  um  possível  sobrepreço por parte dos
licitantes  ou,  até  mesmo, má fé na execução. Cumpre ressaltar que o
preço  unitário  obtido  do  licitante vencedor foi de R$ 142,00. Como
não  há  definição  sobre  o  fornecimento  de  hidrômetro, este preço
pode ter sido adequado ou superfaturado.
.
1.2  -  Item  "Pavimentação  de  brita  n.01  para  casa  de  bomba  e
reservatório".  Este  item foi definido com grave irregularidade pois,
no  orçamento,  sua  unidade é m3 (metros cúbicos). Ora, pavimentações
são medidas em m2 (metros quadrados) visto que recobrem superfícies;
além  disso,  o  complemento  "para  casa  de  bomba e reservatório" é
irrelevante  pois a pavimentação com brita é a mesma independentemente
do  local  ao  qual  se  destina. Caso consideremos que a definição da
unidade  em  m3  foi  um  erro  de digitação, então teremos um caso de
sobrepreço, conforme demonstrado a seguir:
.
-------------------------------------------------------------------
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a) Preço do licitante vencedor:
pavimentação de brita n.01: preço unitário (m3) = R$ 117,81;
preço total do item: 9,00m3 X  R$ 117,81 = R$ 1.060,29;
.
b) Preço no sistema ORSE:
pavimentação c/ brita 1: preço unitário (m2) = R$ 4,80;
preço total do item: 9,00m2 X R 4,80 = R$ 43,20
-------------------------------------------------------------------
.
1.3  -  Verificamos  que  o  valor  total  do  item é mais de 24 vezes
superior  ao valor total cotado através do ORSE, caso a unidade seja o
m2  (metro  quadrado). Da forma como o item foi definido, o convenente
impossibilita  a  avaliação do Controle Interno e propicia um possível
sobrepreço.
.
1.4  -  Item  "Reservatório  elevado  10m3,  com estrutura em concreto
armado".  Este  item  constitui  uma obra completa, em si; no entanto,
foi  orçado  como uma unidade, entretanto, para cotá-lo corretamente é
necessário  discriminar  os  diversos  materiais  a  serem usados e as
quantidades  desses materiais, como por exemplo o volume de concreto a
ser   usado.   O   convenente   discriminou   apenas  uma  unidade  de
"reservatório   elevado"   ao   preço   unitário   de   R$  11.489,45,
impossibilitando  a correta verificação do preço pelo Controle Interno
e facilitando um possível sobrepreço.
.
2 - No Convite 7/2006:
.
2.1  -  Item  "Caixa de água de 20m3 completa". Uma caixa d'água é uma
obra  que  necessita,  para  ser  cotada,  da  definição  detalhada de
materiais  e  quantidades  a  serem  utilizados  em   sua  execução; a
palavra  "completa",  apensa  ao  item,  nada  acrescenta a não ser um
maior  grau  de  indefinição  e  subjetividade pois a interpretação de
"completa"  dependerá  do entendimento do licitante. Ressaltamos que o
convenente  pagou  por  este  item  R$  14.750,00  e  que  a  falta de
detalhamento   impossibilita  a  correta  verificação  do  preço  pelo
Controle  Interno  e  facilita  um  possível  sobrepreço por parte dos
licitantes.
.
2.2  -  Item  "Eletrobomba  sub  2,0cv". O item está insuficientemente
definido  pois  omite  características  da eletrobomba - como pressão,
vazão,  potência, tensão, sucção, recalque, conexões - imprescindíveis
para  que  se possa cotar o seu valor adequadamente. O valor fornecido
pelo  licitante  vencedor,  de  R$ 4.000,00, parece ser excessivamente
elevado  para  tal equipamento, porém, sem a definição precisa de suas
características, não é possível avaliar de forma precisa.
.
Além  da  falta de detalhamento na descrição desses itens, verificamos
a  utilização  da  unidade  "verba"  (vb)  para  a cotação de diversos
itens. "Verba" não é uma unidade de medida da construção civil;
esta   é   uma   forma   irregular  de  alocar  recursos  sem  definir
adequadamente   como   serão   gastos,   impossibilitando   a  correta
avaliação  dos  preços  e  dificultando,  ou  até impedindo, a medição
dos itens executados na obra, pela falta da unidade de medida.
Nas    licitações   analisadas,   encontramos   os   seguintes   itens
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definidos com a unidade "verba":
.
3 -  No Convite 7/2006:
.
3.1 - Item "Mobilização e desmobilização" com "verba" de R$ 1.950,00.
.
3.2  - Item "Limpeza e desinfecção e teste de redes" com "verba" de R$
2.450,00.   Cabe  ressaltar  que  o  sistema  ORSE  apresenta  o  item
"limpeza,  desinfecção  e  teste  de  redes de abastecimento de água",
cuja unidade é o metro (m) ao custo unitário de R$ 0,76.
.
3.3  -  Item  "Mão de obra de instalação" com "verba" de R$ 775,00. Em
geral,  na  construção civil, a mão de obra é cotada pela unidade hora
(h).
.
4  - No Convite 6/2006, o item "Instalação elétrica da casa de bomba e
poço" com "verba" de R$ 957,95.
.
5 - No Convite 9/2006:
.
5.1  - Item "Cálculo estrutural" com "verba" de R$ 1.860,00. Este item
se  refere  ao  cálculo  estrutural  necessário  para a execução de um
reservatório   elevado,   contudo,   cabe   observar  que  -  além  da
indefinição  da  unidade  "verba"  -  o  referido cálculo estrutural é
essencial  e  inerente  ao  Projeto Básico que deveria estar concluído
antes  da  licitação, conforme se depreende da lei 8666/93, artigo 6º,
IX,  que  define  o  Projeto  Básico  como  o  "conjunto  de elementos
necessários  e  suficientes,  com  nível  de  precisão  adequado, para
caracterizar  a  obra  ou  serviço,  ou  complexo de obras ou serviços
objeto  da  licitação,  elaborado  com base nas indicações dos estudos
técnicos  preliminares,  que  assegurem  a  viabilidade  técnica  e  o
adequado  tratamento  do  impacto  ambiental  do empreendimento, e que
possibilite  a  avaliação  do  custo da obra e a definição dos métodos
e do prazo de execução".
.
5.2  -  Item  "Reforma  das  casas  de  bombas, incluindo pintura" com
"verba"  de  R$  1.116,00.  Uma  reforma  é  uma obra completa, em si,
envolvendo  diversas atividades e materiais. O item não permite sequer
a  mínima avaliação de custos pois não define quantidades, materiais e
atividades   necessárias   à   execução   das  reformas.  A  expressão
"incluindo  pintura"  apensa  ao  item,  incorre  na mesma indefinição
por  não  explicitar,  por  exemplo,  tipo de tinta e metros quadrados
de superfície a ser pintada.
.
6 - No Convite 1/2006, item "Mobilização" com "verba" de R$ 3.300,00.
.
7  -  No  Convite  8/2006, item "Serviços de assentamento e fixação na
lateral da ponte" com "verba" de R$ 990,00.
.
8 - Na Tomada de Preços 4/2006:
.
8.1  - Item "Sistema de automação, através de telecomando via rádio da
telemark  ou  similar  (incluindo abrigo no reservatório apoiado)" com
"verba"  de  R$  9.600,00.  Observamos que a montagem de um sistema de
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automação  é  uma  atividade complexa, demandando diversos materiais e
diversas  atividades,  portanto não pode ser cotada através da unidade
"verba"  e não pode ser definida da forma adotada pelo convenente, sem
as  especificações necessárias. O convenente impossibilita a avaliação
do  item  pelo  Controle  Interno e propicia um possível sobrepreço ou
uma execução inadequada, pela falta de especificações.
.
8.2  -  Item  "Fornecimento  e  montagem  de  quadro  de  comando  com
acessórios"  com  "verba"  de  R$  1.999,95.  A  descrição do item não
especifica  o  objeto  desejado  pelo  convenente;  a  expressão  "com
acessórios"  não define o objeto e não determina quais acessórios e em
que quantidade devem ser fornecidos.
.
8.3  -  Item  "Montagem  de  conjunto  motor  bomba" com "verba" de R$
150,00.
.
8.4  -  Item  "Canteiro  de  obras"  com  "verba"  de  R$  2.000,00. A
descrição   do  item  não  especifica  adequada  e  suficientemente  o
objeto desejado pelo convenente.
.
9 -  Na Tomada de Preços 1/2006:
.
9.1  -  Item  "Montagem  dos  conjuntos motobombas e do barrilete" com
"verba"  de  R$  800,00.  A  descrição  do  item não determina quantos
conjuntos  serão  montados,  além de agrupar em um único item serviços
díspares, ou seja, a montagem dos conjuntos e a montagem do barrilete.
.
9.2  -  Item  "Instalações elétricas incluindo fornecimento e montagem
de  quadro  de  comando  com acessórios" com "verba" de R$ 1.500,00. A
descrição  do  item  agrupa diversos serviços díspares, sem que nenhum
deles  esteja  minimamente  definido.  Não há especificação de quantas
instalações  elétricas  serão  executadas  nem de quais acessórios são
necessários para o quadro de comando.
.
9.3  -  Item  "Canteiro  de  obras"  com  "verba"  de  R$  1.500,00. A
descrição  do  item não especifica adequada e suficientemente o objeto
desejado pelo convenente.
.

EVIDÊNCIA:
PROCESSO INCRA 54370.000831/2005-15

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 011.647.145-03  NOME: JOSE EANES LISBOA GRACA
CARGO: PRESID. INST. PATATIVA DO ASSA



Controladoria-Geral da União                                                                Secretaria Federal de Controle Interno 268
Missão da SFC: “Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos.”

22º Sorteio de Unidades Municipais –  Aracaju - SE

4.2 - PROGRAMA
0137
DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL NA REFORMA AGRARIA
AÇÃO              :
4312
RECUPERACAO, QUALIFICACAO E EMANCIPACAO DE PROJETOS DE
ASSENTAMENTO RURAL - NACIONAL
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Dotar os projetos de assentamento já criados de infra-estrutura e ser-
viços  necessários à viabilização do processo produtivo e do desenvol-
vimento sustentável.
ORDEM DE SERVIÇO   : 182041
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
a) Definição dos assentamentos a serem beneficiados priorizando: loca-
lidades com maior concentração de projetos; projetos com passivos iden
tificados quanto à obras, serviços, plano de desenvolvimento e licenci
amento ambiental; possibilidade de parcerias com os municípios;
b) Disponibilização de infra-estrutura (estradas vicinais, rede elétri
ca, saneamento básico e sistemas de capacitação e distribuição de água
), de serviços topográficos, plano de recuperação, de licenciamento am
biental; c) Formação de parcerias que propiciem a transferência do nú-
cleo de apoio do projeto de assentamento ao município e apoiá-los na e
laboração  de planos de ocupação, abertura de ruas, fornecimento de á-
gua,  energia elétrica e saneamento básico, atendimento à saúde e fun-
cionamento de escolas.
AGENTE EXECUTOR    :
INCRA-ARACAJU/SE
AUTARQUIA
QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
CONVÊNIO SIAFI 489008
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 13.267,00

4.2.1   CONSTATAÇÃO:
ATRASO NA DESIGNAÇÃO DO ASSEGURADOR DO CONVÊNIO

FATO:
Trata-se  do Convênio CRT/SE n.º 09.000/2003,registrado no SIAFI sob o
n.º  489008,  firmado  em  19/12/2003  entre  o  Instituto Nacional de
Colonização  Agrária (INCRA), representado por sua Superintendência em
Sergipe  e  a  Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado de
Sergipe  (FETASE), com vigência inicial até 29/05/2004, prorrogada por
meio de Aditivo até 26/08/2004, no valor de R$ 13.267,00, dos quais  R
$  240,00  correspondem à contrapartida a ser implementada pela FETASE
em serviços.
O  objeto  do  convênio  foi  a elaboração de Plano de Desenvolvimento
Sustentável  dos projetos Curralinho, Pioneira, Flor da Serra e Manoel
Ferreira, no interior de Sergipe.
Já  foi  finda a fase de execução e apresentada a prestação de contas,
ainda não aprovada pelo INCRA/SE.
Constatamos  que,   embora  o  Convênio  tenha  sido  firmado em 19 de
dezembro  de  2003, trazendo em sua cláusula 13ª a previsão nominal da
designação do servidor da Superintendência do INCRA, inscrito no SIAPE
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sob   a   Mat.0725220,  para  desempenhar  a  função  de  assegurador,
responsável  pelo  gerenciamento,  acompanhamento  e  fiscalização  do
Convênio,  apenas  em 01/04/2004 foi efetuada tal designação, por meio
da  Ordem de Serviço/INCRA/SR-23/SE/Nº 017, sem a devida publicação no
Boletim de Serviço da Unidade.

EVIDÊNCIA:
Processo n.°54370.000620/2003-11

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 132.276.611-87  NOME: CARLOS ANTONIO DE SIQUEIRA FON
CARGO: SUPERINTENDENTE REGIONAL

4.2.2   CONSTATAÇÃO:
ATRASO  NA  APRESENTAÇÃO  DA  PRESTAÇÃO  DE  CONTAS  FINAL DO CONVÊNIO

FATO:
A  FETASE,  entidade  convenente  do  convênio  SIAFI  n.º 489008, com
término de vigência em 26/08/2004, tinha, nos termos do § 5º do art.
28  da IN STN n.º 01/97, até 25/10/2004 para apresentação da prestação
de contas final.
Entretanto,  apenas em 09/11/2004 foi recebida a referida prestação de
contas, encaminhada por meio do Ofício/FETASE/SAF/n.º 217/2004.

EVIDÊNCIA:
Processo n.°54370.000620/2003-11

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 476.705.175-49  NOME: JOEL JOSE DE FARIAS
CARGO: PRESIDENTE DA FETASE

4.2.3   CONSTATAÇÃO:
MOROSIDADE E FALHAS NO PROCEDIMENTO DE APROVAÇÃO DE CONTAS, RESULTANDO
EM DIMINUIÇÃO DOS VALORES A RECOLHER PELO CONVENENTE.

FATO:
O  convênio  SIAFI  n.º  489008,  com vigência inicial até 29/05/2004,
prorrogada  por meio de Aditivo até 26/08/2004, tinha, nos termos do §
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5º  da  Instrução  Normativa  STN n.º 01/97, a data de 25/10/2004 como
prazo  final  para apresentação da prestação de contas, entretanto foi
verificado  atraso,  uma  vez  que  a  prestação  de contas apenas foi
apresentada em 09/11/2004.
Apresentada  a prestação de contas e acostada ao processo, foi o mesmo
encaminhado  ao  assegurador do convênio, em 30/11/2004,  para emissão
do  parecer  técnico  final  e posteriormente para o setor de finanças
para que procedesse a análise financeira contábil formal e aritmética.
Apenas   em  07/03/2005,  ou  seja,  mais  de  três  meses  depois,  o
Assegurador emitiu parecer técnico, atestando que o objeto do convênio
foi  satisfatoriamente executado e encaminhou os autos para o Setor de
Finanças, para prosseguimento.
Por  meio  do  MEMO/INCRA/SR-23/A/n.º  21,  de  25/04/05,  o  contador
responsável  pela  análise  preliminar  dirigiu-se  ao  chefe do setor
solicitando  providências  junto  à FETASE no sentido de sanar algumas
impropriedades  formais  (erros de preenchimento dos demonstrativos) e
fazer   juntar   à   prestação  de  contas  documentos  necessários  à
comprovação de algumas despesas.
Embora  não  haja  no processo cópia do ofício encaminhado à FETASE, o
que  não  nos  permite  aferir  se  foi ou não dado prazo certo para o
atendimento,   o  Ofício/FETASE/SAF/n.º  086/05,  de  17/05/2005,  faz
referência  ao  próprio  MEMO/INCRA/SR-23/A/n.º 21, apesar de serem os
memorandos,  por  natureza,  documentos  de  circulação  interna,  não
destinados à comunicação efetuadas a terceiros.
Anexos   ao   supra-referido  ofício  de  resposta  da  FETASE,  foram
encaminhados  ao  INCRA   versões  corrigidas do Relatório de Execução
Físico-Financeira  e   da  Relação  de Pagamentos, recibos relativos à
hospedagem e alimentação e contratos de prestação de serviços firmados
entre a FETASE e técnicos participantes da execução dos trabalhos.
Em 09/08/2005, após análise dos documentos encaminhados pela FETASE, o
contador  inscrito  sob a matrícula SIAPE n.º 1474766 emitiu o Parecer
Financeiro   da   prestação   de   contas   do   convênio,   apontando
minuciosamente  falhas  e  detalhando  valores  a  serem  ressarcidos,
encerrando  com  a  seguinte  conclusão,  da  qual ora reproduzimos os
tópicos mais relevantes:
-  Que  a  convenente infringiu o art. 60 da Lei 4.320/64, ao realizar
despesas  acima  do valor que foi empenhado, fato que se processou nos
elementos  de despesa, código 303030 e 303033, no valor de R$ 1.087,99
(mil  e  oitenta e sete reais e noventa e nove centavos), fato que nos
leva a sugerir a glosa das despesas realizadas em excesso;
-  Que a convenente deixou de aplicar nos elementos de despesa, código
303036  e 303047, o valor de R$ 1.281,84 (hum mil duzentos e oitenta e
um  reais  e  quatro centavos), recursos que foram utilizados em parte
para  pagamento de despesas nos elementos 303030 e 303033, no valor de
R$ 1.087,99 (mil e oitenta e sete reais e noventa e nove centavos)e em
parte para pagamento de despesa bancária, no valor de R$ 188,50 (cento
e oitenta e oito reais e cinqüenta centavos);
- R$ 4,01 (quatro reais e um centavo) referente a valor sacado a maior
e  por  fim,  R$  1,34  (hum  real  e  trinta  e quatro centavos), que
permaneceu na conta específica;
-  Glosa  da  despesa bancária, que conjuntamente com o citado valor a
maior e valor residual deverão ser recolhidos;
-  Que  os  tributos  (impostos  e  contribuições),  juntamente com os
respectivos  juros  e  multas  devem ser recolhidos pela convenente de
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acordo com a legislação pertinente;
-  Que  a convenente deixou de apresentar as notas fiscais relativas à
alimentação  e  hospedagem  no  valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos
reais), despesas que uma vez não comprovadas deverão ser glosadas;
-  Que  as  despesas  realizadas  fora  do prazo de vigência devem ser
glosadas,  sendo  que o valor monta a R$ 1.217,30 (hum mil, duzentos e
dezessete  reais  e trinta centavos), porém que, a esse título a glosa
seria de R$ 565,00 (quinhentos e sessenta e cinco reais), pois sobre o
restante  já  haverá a impugnação relativa à infringência ao art.60 da
Lei 4.320/64, relativo à existência de prévio empenho;
- Que a convenente é obrigada a recolher á conta do concedente o valor
correspondente  à  receita  financeira  que deixou de ser auferida, em
virtude  do  descumprimento  da  legislação  e da cláusula do termo de
Convênio, cujo valor monta a R$ 266,05;
-  Que  os  valores  a  serem  recolhidos  deverão ser corrigidos pelo
sistema de débitos do TCU - Tribunal de Contas da União.
Há  ainda a  observação de que não foi observada a Lei 8.666/93 no que
tange  a  contratação  de  bens  e  serviços,  solicitando  o envio do
processo  para  a  Procuradoria  Jurídica  para  que  fosse  feita tal
análise.
O   Parecer   Financeiro  foi  encerrado  às  fls.  196  do  processo,
encaminhado  à  apreciação do Superintendente, sugerindo a instauração
da  Tomada  de  Contas  Especial (simplificada, face ao valor) caso os
problemas   expostos   não   fossem   sanados  por  meio  das  medidas
administrativas, conforme o art. 38 da IN/STN/01/97.
Às  fls.  197 do processo, sem que houvesse qualquer encaminhamento ou
justificativa,  encontra-se a informação n.º 008/GT/OS/GAB/SR-23 n.
105/2005, proveniente do Grupo de Trabalho criado em 16 de agosto pelo
Superintendente  para,  segundo  Ofício/INCRA/SR-23/SE/GAB/n.º 739/06,
"apresentar  propostas que permitissem a tomada de decisões, indicando
os  procedimentos  a  serem  adotados,  com  vistas  a sanar problemas
registrados em prestações de contas."
Cumpre  frisar  que  quando do envio dos autos ao Grupo de Trabalho, a
análise  financeira  da  prestação  de  contas  ora em exame já estava
concluída,  bem  como  proposto o procedimento a ser tomado (tomada de
contas  especial simplificada) e que o encaminhamento dado ao processo
pelo  parecerista financeiro era ao Superintendente, para aprovação, e
para  a  Procuradoria  Jurídica,  para  análise  dos  aspectos legais,
mormente os relativos à infringência à Lei. 8.666/93.
A  informação  do referido Grupo de Trabalho, às fls. 197, dirigida ao
Superintendente, afirmou estar bem fundamentado o Parecer Financeiro e
recomendou  que  cópia  do  mesmo fosse encaminhada mediante ofício do
Superintendente,  com prazo fixado para que a Entidade apresentasse as
correções  e  comprovasse  o  recolhimento  dos valores apontados pelo
contador.
Mais  uma  vez,  não  consta  o oportuno acatamento da informação pelo
Superintendente,  mas  às  fls.  199,  encontra-se cópia do Ofício n.º
813/SR-23/SE/GAB/2005,    de    08/09/2005,    firmado    pelo   então
Superintendente Regional Interino, encaminhando o Parecer Financeiro e
fixando  prazo  em  10  (dez)  dias  corridos a partir do recebimento,
ocorrido  em  09/09/05,  para  que  a  FETASE efetuasse as correções e
comprovasse  os  recolhimentos,  sob pena de instauração de Tomadas de
Contas Especial.
Assim,  sendo,  ainda  que  não haja um "de acordo" do Superintendente
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Regional no Parecer Financeiro e na Informação de fls. 197, fica clara
a concordância do mesmo com a análise efetuada pelo contador e acatada
pelo Grupo de Trabalho.
A  FETASE  não  respondeu  ou  promoveu  qualquer correção, e tampouco
solicitou prorrogação do prazo.
Às  fls.  200,  está  acostado  o OFÍCIO/INCRA/SR-23/SE/GAB N.º069/06,
assinado  pelo  Superintendente  Regional  Substituto,  que  vem a ser
inclusive  o  próprio  assegurador  do  convênio,  datado de 31/01/06,
reiterando o ofício anteriormente enviado e estabelecendo, prazo de 10
(dez)dias contados a partir do recebimento, que deu-se em 01/02/06.
Cumpre  observar  o grande intervalo entre os dois ofícios, superior a
três meses.
Em 10/02/2006, o Assistente Técnico do INCRA/SE, "conforme sugestão da
Setorial  Contábil  às fls. 196", encaminhou o Processo à Procuradoria
Regional,  para  que  se  manifestasse  a respeito da infringência aos
ditames  da  lei  8.666/93  na contratação, pela convenente, de bens e
serviços,  o que deveria ter sido levado a efeito imediatamente após a
emissão  do  Parecer  Financeiro,  uma  vez  que  poderia  gerar novas
providências corretivas.
Em  23/02/2006,  a  Procuradora  encarregada  da  análise,  encaminhou
informação  ao  Procurador-Chefe,  acostada de fls. 203 a fls. 210, na
qual  faz,  preliminarmente,  uma  "manifestação panorâmica" acerca do
estado  processual,  na  qual aponta diversas falhas na formalização e
trâmite  processual,  das quais destacamos, por mais graves, as que se
seguem:
-  Insubsistência  do  valor  da  contrapartida, que representa apenas
1,84% do valor pactuado;
-  Aditamento do convênio sem respaldo do art. 38 da Lei 8.666/93, uma
vez não ter sido sua minuta submetida a análise jurídica prévia;
-  aposição de rubrica "Auditoria" acostada de fls. 101 a 107, sem que
conste  nenhum  encaminhamento  à auditoria ou avocação dos autos pela
mesma  e  sem  manifestação  no sentido de recomendar o saneamento dos
vícios já existentes até às fls. 100;
-  Falhas  no acompanhamento por parte do assegurador do convênio, que
deveria, inclusive, exigir a prestação de contas tempestiva, o que não
foi feito;
- Designação intempestiva do assegurador e sem a cabível publicação no
Boletim de Serviço;
- Tramitação do processo sem os devidos encaminhamentos;
-  Ausência  no  processo  da  Ordem  de Serviço que nomeia o Grupo de
Trabalho autor da informação de fls. 197/198.
Por  fim,  salienta  o  grande  intervalo  ocorrido  entre o envio dos
ofícios  n.º  813/2005 e 069/2006 sem qualquer manifestação da FETASE,
observando  que  o  "silêncio procrastinador" permanecia até a data em
que  ela redigiu a informação, expressando-se como a seguir, no tópico
18 de sua informação:
"Ultrapassada  a  fase  das  medidas  administrativas, esgotadas todas
tentativas   de   solucionar  os  problemas  apontados  pela  Setorial
Contábil,  resta,  nesta oportunidade à SR/23/SE, acatar a sugestão de
fls. 96, quanto à instauração de Tomadas Especial".
Com  respeito  às  observações de fls.196 sobre o descumprimento à Lei
8.666/93  relativo  às  contratações,  afirmou,  a procuradora, que os
contratos  poderiam  ter  sido  considerados  nulos pelo assegurador à
época  da  execução,  em  função de vícios insanáveis. Entretanto, por
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estarem  consumados,  ficaria valendo a Tomada de Contas Especial como
providência legal.
Em  sua  conclusão,  novamente  recomendou  a instauração da Tomada de
Contas  Especial  "diante  do descaso repetido apresentado pela FETASE
frente   aos   Ofícios/INCRA/SR-23/SE/GAB   n.º   813/05   e  096/06."
Nenhuma providência para a instauração foi tomada até 16/03/2006, data
em que a FETASE encaminhou o Ofício FETASE/SAF/n.º 037/2006, elencando
as seguintes providências:
-  Comprovação,  por  meio  de  nota  fiscal,  de 50% do valor glosado
referente   à   hospedagem  e  alimentação,  afirmando  que  a  FETASE
providenciará  a  devolução  da  diferença,  porém  sem  comprovar seu
recolhimento;
-  Declaração de fornecedores em relação às notas fiscais 2485 e 1167,
afirmando  que  embora  emitidas  em  30 de agosto (após a vigência do
convênio),  as  aquisições  ocorreram  em  10  de agosto, devendo-se a
diferença de data ao faturamento mensal contratado com a empresa;
- Comprovantes de pagamento de Guias de Previdência Social, cujo valor
monta a R$ 2.558,02.
O  procedimento  então  esperado seria o encaminhamento do processo ao
contador  responsável  pelo Parecer Financeiro da prestação de contas,
para  que  este  se manifestasse sobre os valores a serem recolhidos e
sobre  a  aceitabilidade dos documentos acostados pela FETASE, uma vez
ter sido ele a apontar as falhas.
Não  foi  o  que ocorreu: mais uma vez, sem qualquer encaminhamento ou
designação  formal,  o  processo foi ter em mãos de outro grupo, desta
feita  composto  por duas servidoras do INCRA-DF, sendo uma contadora,
uma  orientadora  de  projetos  e  outra, técnica em educação, que não
conseguimos identificar no SIAPE por nome ou número de matrícula.
O   grupo   supra-referido   apresentou   sua  informação,  datada  de
27/04/2006, na qual não são sequer examinados aspectos da documentação
apresentada  pela  FETASE, como a aceitabilidade da Nota Fiscal de 50%
do  valor  referente  à hospedagem e alimentação, correção dos valores
das  guias  providenciarias  recolhidas,  aceitabilidade da declaração
relativa a despesas executadas após o término da vigência do convênio,
bem  como  tampouco foram efetuados os cálculos referentes aos valores
dos 50% restantes referentes a alimentação e hospedagem, que a FETASE,
em  seu  ofício,  compromete-se a recolher, desde que fossem feitos os
cálculos atualizatórios.
A informação do grupo, ao contrário, vem divergir em vários pontos dos
pareceres  acostados  às  fls.  189/196  e  202/210,  o  que é ética e
tecnicamente  questionável,  uma  vez  que o parecer de fls. 202 a 210
tinha caráter jurídico e foi emitido por uma Advogada da União e nessa
nova equipe, nenhuma é proveniente de área jurídica.
Exemplificativamente, no que concerne ao baixo valor estabelecido para
a   contrapartida,   elas   divergem   da   procuradora  de  que  haja
impropriedade, utilizando-se do art. 41, § 2º da LDO de 2002 que prevê
que  os limites mínimos de contrapartida poderão ser reduzidos por ato
do  titular  do órgão concedente, porém não observam a inexistência de
tal ato nos autos.
Divergem  também em relação à infringência à Lei 8.666/93, utilizando-
se  do  inciso  II  do  art.24,  que  prevê a dispensa de licitação de
valores abaixo de R$ 8.000,00. Textualmente afirmam: "Não vislumbramos
inobservância  às  normas legais, visto que em nenhuma das modalidades
ali  realizadas  (ND)  o  valor  contratado  não  atingiu o percentual
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exigido  de  10%  (dez)  do mínimo nesse processo, ou seja, R$8.000,00
(oito  mil  reais).  E  ainda  não  há  evidências de dolo ou má fé na
aplicação  desses  recursos,  ficando  evidente  que a convenente agiu
dentro do princípio constitucional da isonomia e a seleção da proposta
mais  vantajosa  para  a  Administração, levando-se em consideração os
poucos recursos geridos".
Fica  patente o desconhecimento demonstrado no parágrafo reproduzido e
que faz defesa veemente da FETASE, uma vez que a dispensa da licitação
não  significa  que  possa  o  convenente  adquirir  bens como queira,
fazendo-se necessária a comprovação, por meio de cotação de preços, de
que  aquele  preço  é  o  mais  vantajoso,  o que não correu, ou seja,
nenhuma  cotação  de  preços foi apresentada, bem como nenhum critério
para  a  seleção  dos  técnicos  contratados foi apresentado, ou seja,
ignoramos  de  que forma pode ter ficado evidente para as responsáveis
pela informação que a convenente selecionou a proposta mais vantajosa,
se nada há nos autos que o comprove.
Outra  divergência  foi  em  relação  ao  montante  a  ser  recolhido,
referente  a  não  aplicação  financeira  dos recursos, que segundo os
cálculos  do  Parecer  financeiro inicial montava a R$ 266,05, mas que
segundo  essa nova informação não seria necessário o recolhimento, sob
a  justificativa de que se tratando de recursos de pequeno vulto e por
curto  período, poderia ter a aplicação resultado financeiro negativo,
do  que  discordamos,  uma  vez  que,  em  se tratando de caderneta de
poupança  isso  não  ocorreria, existindo inclusive o cálculo efetuado
pelo contador às fls. 195.
Finda  a informação das três servidoras com a recomendação de que seja
recolhido  pela  convenente  o  valor de R$ 279,78, referente ao valor
atualizado  das despesas bancárias e que atendido isso, seja procedida
a  aprovação  das contas, caso haja concordância do titular da Unidade
Gestora,  desconsiderando assim, as demais falhas elencadas no Parecer
Financeiro e na informação da Procuradora.
Por fim, há as fls. 233 o encaminhamento do processo à
Superintendência   Regional   de   Sergipe,  datado  em  Brasília,  em
02/05/2006.
Embora   conste  que  o  recebimento  em  Sergipe  tenha  ocorrido  em
04/05/2006, nada foi feito até 31/07/2006, data esta que é posterior à
nossa  solicitação do processo para exame, feita por meio do Ofício n°
23707/2006/CGU-Regional/SE/CGU-PR, de 28/07/2006.
Em   31/07/2006,   por  meio  do  Ofício/INCRA/SR-23/SE/GAB/n.º635/06,
firmado  pelo Superintendente Regional, foi encaminhada à FETASE cópia
da  informação  retro-mencionada, com prazo de 15 dias para adoção das
providências, ou seja, do recolhimento de R$ 279,78.
Buscando  a  compreensão  das razões que levaram a Superintendência do
INCRA  a  não  encaminhar  a  documentação  apresentada pela FETASE ao
contador  responsável  pela  análise  inicial  da prestação de contas,
encaminhamos   a   Solicitação   de  Fiscalização  n.º  182041-01,  de
09/08/2006, solicitando este esclarecimento, o que nos foi respondido,
por  meio  do  Ofício/INCRA/SR-23/SE/GAB n.º 739/06, informando que no
exato dia 02/03/2006 em que a convenente encaminhou ofício em resposta
as  diligências,  o  contador entrara em gozo de férias regulamentares
até o dia 31/03/2006.
O  período  de férias informado pelo Superintendente não confere com o
constante  no  SIAPE, onde estão registradas como ocorridas no período
de  03/04/2006   02/05/2006,  ou seja, estaria o servidor na Unidade à
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época do recebimento dos documentos da FETASE.
Foi  necessária a exaustiva narrativa de todos os trâmites do processo
para  que  restasse  comprovada tanto a morosidade quanto as falhas na
apreciação   da  prestação  de  contas,  que  vieram  a  beneficiar  o
convenente, que da época do Parecer Financeiro inicial dado pelo setor
competente  até  a  informação  final,  teve uma redução da ordem de R
$1.978,61  no  montante  que  deveria recolher, caso fosse aceita pelo
parecerista a comprovação dos 50% das despesas relativas a alimentação
e hospedagem.
Cumpre   observar   que,  tal  montante,  aparentemente  pequeno  para
justificar  uma  Tomada de Contas Especial Simplificada, corresponde a
14,91%  do valor total pactuado no convênio e que, ademais, o registro
de  um  inadimplente  no  CAUC  é  a garantia de que novos convênios e
contratos  de  repasse  não  sejam  firmados  até  a  regularidade  da
situação.

EVIDÊNCIA:
Processo 54370.000620/2003-11
Ofício/INCRA/SR-23/SE/GAB n.º 739/06
Consulta SIAPE/férias

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 132.276.611-87  NOME: CARLOS ANTONIO DE SIQUEIRA FON
CARGO: SUPERINTENDENTE REGIONAL

4.2.4   CONSTATAÇÃO:
DESPESAS REALIZADAS FORA DA VIGÊNCIA DO CONVÊNIO

FATO:
A Entidade convenente realizou, fora do prazo de vigência do convênio,
ou  seja,  após  26/08/2004,  as despesas correspondentes às seguintes
notas fiscais:
N.º               EMITENTE                   DATA            VALOR(R$)
-------------------------------------------------------------------
2485              Posto  Presidente  Ltda     30/08/04          565,00
1167              Import  Books               27/08/04          652,30
-------------------------------------------------------------------
TOTAL                                                         1.217,30
Tal ocorrência, foi corretamente apontada pelo contador do INCRA sob a
Matrícula 1474766, responsável pela análise financeira da prestação de
contas.
Em   16/03/2006,   a   Entidade   convenente,   por   meio  do  Ofício
FETASE/SAF/n.º 037/2006, recebido em 16/03/2006, apresentou Declaração
da Import Books, nos seguintes termos:
"Declaro  que  a  FETASE  é  cliente  da  IMPORT  BOOKS  e  que  o seu
faturamento  dar-se-á  todo  dia  30  de  cada  mês, e que os produtos
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constantes   na   NF  001167  foram  adquiridos  no  dia  10/08/2006."
Nenhum  documento  foi  apresentado em relação à NF emitida pelo Posto
Presidente.
As  técnicas  do  INCRA/DF  que  receberam  o processo posteriormente,
omitiram-se,  em sua informação, de proceder qualquer análise relativa
às  despesas  realizadas  após  o término da vigência do convênio, bem
como informar sobre a aceitabilidade da declaração apresentada.
Na  verdade,  é  inaceitável  que  seja  aceita  tal declaração, pelas
seguintes razões:
1)  Trata-se  declaração  inverídica,  uma  vez que, no mesmo convênio
temos despesas com a mesma empresa faturadas na metade do mês e não no
dia 30, como é caso das NF 001028 e 001029, datadas de 14/05/2004;
2)   A   nota   fiscal   é   documento  que  acompanha  a  mercadoria,
independentemente  da  data  de  seu pagamento, uma vez que representa
prova  de  aquisição  regular e garantia de troca em caso de vícios da
mercadoria,  ou  seja, a data de sua emissão será a data da aquisição,
independentemente da data de pagamento.
Resta assim demonstrada a necessidade de que sejam repostos os valores
relativos às despesas efetuadas fora da validade do convênio, no valor
de R$ 1.217,30.

EVIDÊNCIA:
Processo n.°54370.000620/2003-11;

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 476.705.175-49  NOME: JOEL JOSE DE FARIAS
CARGO: PRESIDENTE DA FETASE

4.2.5   CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA   DE   COTAÇÕES  DE  PREÇOS  NOS  PROCEDIMENTOS  LICITATÓRIOS

FATO:
A  Entidade  Convenente, na aquisição de bens e serviços referentes ao
convênio  SIAFI  n.º 489008, descumpriu o art. 27 da IN STN n.º 01/97,
que  o  obriga  aos  procedimentos  contidos  na  lei n.º 8.666/93, ao
realizar  aquisições,  mediante  dispensa de licitação, sem as devidas
cotações  de preço, necessárias à busca do preço mais vantajoso para a
administração.
Não há cotação de preços para:
GASOLINA                                                  R$  1.200,00
MAT.  DIDÁTICO                                            R$  1.427,00
LOCAÇÃO  DE  VEÍCULOS                                      R$ 2.000,00
ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM                                    R$  1.800,00
-------------------------------------------------------------------
TOTAL                                                     R$  6.427,00
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EVIDÊNCIA:
Processo n.°54370.000620/2003-11.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 476.705.175-49  NOME: JOEL JOSE DE FARIAS
CARGO: PRESIDENTE DA FETASE

AÇÃO              :
4470
ASSISTENCIA TECNICA E CAPACITACAO DE ASSENTADOS - RECUP
ERACAO - NACIONAL
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Assessorar  as  famílias  beneficiadas  em Projetos de Assentamento na
recuperação dos mesmos, de forma integral e continuada, no melhoramen-
to  da organização produtiva, comercial, social,ambiental e de gestão,
assegurando  a  construção do pleno exercício da cidadania, a melhoria
da qualidade de vida e sua integração no contexto econômico do País.
ORDEM DE SERVIÇO   : 182038
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
Assessoramento técnico, social e ambiental permanente para a recupera-
ção do projeto de assentamento, de forma a fomentar as práticas sócio-
ambientais   sustentáveis e os espaços e condições de inclusão para os
segmentos  degênero, raça e etnia, da seguinte forma: a) assessoramen-
to  na  elaboração e no aperfeiçoamento do plano de desenvolvimento do
assentamento, assim como dos projetos produtivos, sociais e estruturan
estruturantes dele decorrentes resgatando as potencialidades e os valo
res sócio-culturais das comunidades; b) identificação e difusão de in-
formações  estratégicas para os assentamentos no campo mercadológico e
das  tecnologias apropriadas; c)definição do plano emergencial de auto
-sustentação e, no decorrer do modelo de comercialização e de explora-
ção  agropecuária, extrativista, agroindustrial, organização espacial,
moradia e infra-estrutura; e d) assessoramento na elaboração e acompa-
nhamento de projetos de crédito e nos projetos de economia solidária e
na formação de redes.
AGENTE EXECUTOR    :
CENTRO DE FORMACAO E ASSESSORIA TECNICA NA AGRICULTURA
OUTRAS FORMAS DE ASSOCIACAO
QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
CONVÊNIO SIAFI 517931
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 422.240,00

4.2.6   CONSTATAÇÃO:
ASSINATURA DE CONVÊNIO COM PARECER JURÍDICO DESFAVORÁVEL.

FATO:
Trata-se  do  Convênio  n.54370.000866/2004-73,  registrado  no  SIAFI
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sob o n.517931, firmado em 27 de dezembro de 2004
entre  o  Incra/SE  e  o  Centro  de  Formação  e  Assessoria  Técnica
na   Agricultura   Familiar   de   Sergipe   (CEFASE),   com  vigência
até 26 de dezembro de 2007, no valor de
R$422.240,00   (quatrocentos   e   vinte   e   dois   mil  duzentos  e
quarenta  reais),  sendo R$421.200,00 (quatrocentos e vinte e um mil e
duzentos  reais)  em  recursos  do  concedente  e R$1.040,00 (um mil e
quarenta  reais)  como  contrapartida  do convenente, para monitorar e
avaliar  os  resultados  dos  serviços de Assessoria Técnica, Social e
Ambiental  através  do  acompanhamento  e  fiscalização  da assessoria
executada  aos  trabalhadores  rurais dos projetos de assentamentos de
reforma agrária do Estado de Sergipe.
.
Em  10  de dezembro de 2004, o Centro de Formação e Assessoria Técnica
na Agricultura Familiar de Sergipe (CEFASE) -
CNPJ   07.138.808/0001-89)   solicita   ao   Superintendente  Regional
do  Incra/SE  firmar  convênio  com  o  órgão  e  apresenta  o Projeto
Básico.   Entretanto,   o   CEFASE   ainda   não   existia,  pois  foi
registrado em cartório no dia 15 de dezembro de 2004.
.
Em  13 de dezembro de 2004, o Coordenador Regional de Ates do Incra/SE
(matrícula  Siape  725671)  emite  parecer  favorável  à assinatura do
convênio,  porém  com ressalvas ao Plano de Trabalho: "Quanto ao Plano
de  Trabalho e Projeto Básico apresentados  entendemos ser conveniente
o  seu  acompanhamento e as devidas alterações." Entretanto, o técnico
referido  não  discrimina  quais as devidas alterações nem encaminha o
projeto para que as devidas alterações sejam feitas.
.
Em  17  de  dezembro  de  2004, o Superintendente Regional do Incra/SE
aprova   o   Projeto   Básico,   aprova  o  custo  do  Projeto  Básico
(R$421.200,00),  o  prazo  de  execução  e  determinou  a  previsão de
recursos orçamentários para o projeto.
.
Em 24 de dezembro de 2004, o Procurador Federal do Incra/SE (matrícula
Siape   2208580)   emite   parecer   desfavorável   à   assinatura  do
convênio  nos  seguintes  termos:  "O plano de trabalho não traz em si
razões   que  justifiquem  a  celebração  do  convênio,  não  descreve
claramente  o  objeto  a ser executado nem, tampouco, as metas a serem
atingidas  qualitativa e quantitativamente, não contendo o conjunto de
elementos  necessários  e  suficientes  para,  com  nível  de precisão
adequado,  caracterizar  o serviço, sua viabilidade técnica, bem como,
o  acompanhamento  e  fiscalização  das  metas  em  cada  fase  de sua
execução".Quanto   à    capacidade   jurídica  do  CEFASE,  declara  o
Procurador  que  "já  se vislumbra a total incapacidade jurídica de se
concretizar  o  ajuste"  enfatizando  que  "a  proponente nascera após
efetuar a proposta".
.
Três  dias  depois,  em  27  de  dezembro  de  2004, o Superintendente
Regional  do  Incra/SE  firma  o convênio com o CEFASE, contrariando o
parecer jurídico do Procurador Federal.
.
Em  31 de dezembro de 2004, foi autorizada a liberação dos recursos da
primeira  parcela do convênio no valor de R$75.760,00 (setenta e cinco
mil setecentos e sessenta reais).
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.
Em  04  de  janeiro  de  2005,  este  valor  foi  depositado  na conta
do CEFASE no Banco do Brasil, agência 2961-0, conta 16.077-6.
Após   três  meses  sem  que  houvesse  uso  ou  aplicação  remunerada
dos recursos, a 13 de abril de 2005, R$74.000,00
(setenta e quatro mil reais) foram aplicados no fundo BB FIX.
Deste fundo, foram sacados entre 13/04/2005
e  25/05/2006,  R$76.775,27 (setenta e seis mil setecentos e setenta e
cinco reais e vinte e sete centavos) para as despesas do convênio.
Este  valor  (R$76.775,27)  somado aos R$1.760,00 (um mil setecentos e
sessenta  reais)  que não foram aplicados somam o total de R$78.535,27
(setenta  e  oito mil quinhentos e trinta e cinco reais e vinte e sete
centavos),  até o momento. Há que se considerar ainda os três meses em
que os recursos ficaram sem remuneração e sem uso na conta corrente.
.
Em  ofício  sem data e com numeração 04/2004 recebido pelo Incra/SE em
19  de  maio  de  2005,  o  presidente do CEFASE, (CPF 621.802.905-00)
solicita autorização para utilização
da   primeira   parcela  do  convênio,  afirmando  que  "foram  feitas
definições que justificam a liberação do recurso para
implementação   de   tais   definições",   entretanto  sem  apresentar
que "definições" foram feitas.
.
Em  07 de novembro de 2005, o Assegurador do Programa Ates do Incra/SE
(matrícula  Siape  720728)  analisou  a  prestação  de  contas parcial
do  CEFASE,  encontrando  irregularidades  nas  despesas  relativas  a
abastecimento  de  combustível,  a locação de veículos, a hospedagem e
alimentação   e   cheques   emitidos  sem  comprovação  das  despesas,
perfazendo  um  total  de  R$7.301,22 (sete mil trezentos e um reais e
vinte  e  dois  centavos).  O Assegurador determina que essas despesas
devem  ser glosadas; entretanto, nenhuma medida foi tomada para glosar
e recuperar o valor dessas despesas.
.
Em  10 de novembro de 2005, o Coordenador Regional de Ates do Incra/SE
(matrícula  Siape  725671)  comunica  ao  CEFASE que foram encontradas
irregularidades   na   prestação   de   contas   parcial   e  solicita
esclarecimentos   sobre   as   irregularidades;   entretanto,  não  há
providências  para  recuperar  o valor das despesas irregulares nem há
esclarecimentos  do  CEFASE  em  relação  às irregularidades. Na mesma
data,  encaminha  o  processo para a Divisão de Suporte Operacional do
Incra/SE,  indicando  que há "algumas inconsistências que deveriam ter
sido  evitadas"  e  que  as despesas "consideradas irregulares deverão
possivelmente  ser  glosadas";  todavia,  novamente nenhuma medida foi
tomada para glosar e recuperar o valor dessas despesas.
.
Em  28  de  novembro  de 2005, o  Superintendente Regional do Incra/SE
comunicou  ao  CEFASE  que na prestação de contas "estavam deixando de
serem  observados alguns procedimentos que são imprescindíveis à boa e
regular  aplicação" dos recursos e estabelece "prazo de até vinte dias
para  que  o CEFASE se manifeste a respeito". Entretanto, o CEFASE não
se manifestou a respeito e nenhuma medida adicional foi tomada.
.
Em  30  de  março  de 2006, o CEFASE apresenta Relatório Trimestral de
Atividades  que  alude à "possibilidade de rescindir o contrato" com o
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Incra/SE  e que descreve as deficiências dos articuladores contratados
com  recursos  do  convênio;  este  relatório  não  apresenta qualquer
referência    às   irregularidades   detectadas   pelo   Incra/SE   na
prestação de contas parcial.
.
Em  ofício  sem data e com numeração 11/2005 recebido pelo Incra/SE em
11  de abril de 2006, o presidente do CEFASE solicita autorização para
liberação  da segunda parcela do convênio, afirmando que "foram feitas
definições  que  justificam  a liberação do recurso para implementação
de  tais  definições",  entretanto  sem  apresentar  que  "definições"
foram feitas.
.
Novamente,  em  ofício  sem data e com numeração 11/2006 recebido pelo
Incra/SE  em  29  de  maio  de  2006,  o presidente do CEFASE solicita
autorização  para  liberação da segunda parcela do convênio, afirmando
que  "foram  feitas  definições  que justificam a liberação do recurso
para  implementação de tais definições", entretanto sem apresentar que
"definições" foram feitas.
.
Pela  terceira  vez,  em  ofício sem data e com numeração 13/2006, sem
data  de recebimento, o presidente do CEFASE solicita autorização para
pagamento  dos  meses de fevereiro, março, abril e maio de 2006, tendo
em  vista a "possibilidade de rescisão de contrato entre o CEFASE" e o
Incra/SE,  afirmando que "foram encaminhadas definições que justificam
a  liberação  do  recurso",  contudo  sem  apresentar que "definições"
foram feitas.
.
Em  23  de  junho de 2006, o  Assegurador do Programa Ates do Incra/SE
(matrícula  Siape  720728)  encaminha  o  processo  para  a  contadora
do   Setor   de   Convênios  do  Incra/SE  (matrícula  Siape  1460323)
afirmando  que  "é  necessário  que  se  proceda  celebração  do Termo
Aditivo" para liberação de mais recursos ao CEFASE.
.
Em 03 de julho de 2006, a contadora do Incra/SE
informa   ao   chefe   da   DSA/Incra/SE   (matrícula  Siape  1098437)
que   para  celebração  do  Termo  Aditivo  é  necessário  parecer  da
assessoria  jurídica  e  alerta que o parecer jurídico inicial não foi
favorável  à  realização  do  convênio,  entre  outras inconsistências
identificadas.
.
Em  11  de  julho  de  2006,  a  Procuradora  Federal (matrícula Siape
6720372)  analisa  o  processo  e  informa  que  "desde o início houve
manifestação   contrária   da  Procuradoria  quanto  à  assinatura  do
convênio   inicial"   e   que   "o  mesmo  foi  assinado  sem  nenhuma
justificativa  constante  dos  autos,  como  se  não  tivesse existido
a  posição  desfavorável  desta Procuradoria". Prossegue relatando que
"a questão foi de conveniência administrativa, tendo o
Superintendente assumido inteiramente o convênio e suas
irregularidades,  caso  persistam  até  o  final".  A Sra. Procuradora
relata  ainda  que  "várias  irregularidades  (foram)  cometidas  pela
entidade  conveniada  sem  que as mesmas fossem corrigidas", inclusive
com  "despesas  inteiramente  irregulares  e que deveriam ser glosadas
pelo  Superintendente  que  terminou  por  autorizar  o  repasse sem o
desconto  devido". Por fim, a Sra. Procuradora emite parecer contrário
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à assinatura de Termo Aditivo.
.
Em  13 de julho de 2006, o Assessor do Gabinete do Incra/SE (matrícula
Siape   752551)encaminha   o   parecer  jurídico  da  Procuradoria  ao
Superintendente  Regional e solicita a "apresentação de justificativas
para  o  fato  de  o convênio ter sido assinado mesmo com as ressalvas
contidas no pronunciamento jurídico" inicial.
.
Em  15  de julho de 2006, o Superintendente Regional do Incra/SE emite
Nota  de  Esclarecimento  "acerca  do  fato  de  se  ter  promovido  a
transferência    de   recursos   públicos,   mediante   a   celebração
(assinatura)  de  convênio  com  entidade privada sem fins lucrativos,
de   forma  a  não  terem  sido  consideradas  as  ressalvas  contidas
no pronunciamento jurídico" inicial do processo.
O   Superintendente  Regional  confirma  que  "ocorreu  pronunciamento
desfavorável quanto ao pacto do convênio";
relata  ainda  que  a  tramitação do processo "ocorreu nos últimos dez
dias  do  ano  de  2004"  e  que  "tais fatos motivaram/obrigaram este
Gestor,  sua  Assessoria e os demais servidores envolvidos na questão,
a trabalharem sem a total e necessária cautela administrativa".
Afirma  ainda  que  com  "a  correria  de  final  de  ano"  o convênio
"foi assinado, publicado e levado a efeito mesmo sem
se  ter  observado  o  pronunciamento  jurídico  que  fez as ressalvas
já  citadas"  e  reitera  que  "o  convênio  foi assinado sem que este
Ordenador    de    Despesas   tivesse   conhecimento   das   ressalvas
contidas na manifestação jurídica citada".
Por  fim,  declara  que  "não  resta outra opção a implementar que não
seja  a  rescisão  do  presente  convênio",  contudo  sem se referir à
recuperação dos recursos indevidamente repassados.
.
Em 11 de agosto de 2006, considerando que:
- houvera parecer jurídico desfavorável à assinatura do convênio;
-  as  irregularidades  do  convênio  Incra/SE-CEFASE  já  haviam sido
identificadas  e  relatadas  por técnicos do órgão e pela Procuradoria
Federal;
-  o Superintendente Regional aludia à rescisão do convênio como única
opção;
a  equipe  de  fiscalização,  mediante  SF  n.182038-01,  solicitou ao
Superintendente  Regional  que  apresentasse a comprovação da rescisão
do  convênio Incra/SE-CEFASE e a comprovação da restituição ao Tesouro
Nacional dos valores indevidamente repassados ao convenente.
.
Através  do  ofício  n.798/06, incorretamente datado de 31 de julho de
2006,  o  Superintendente  Regional  comunicou  que a Superintendência
"iniciou  os  procedimentos  administrativos objetivando a rescisão do
convênio"  e  que  "a  convenente  está  sendo notificada a proceder a
restituição ao Tesouro Nacional dos valores indevidamente aplicados".
.
Contudo,  o  Superintendente  Regional  não  apresentou comprovação do
procedimento  administrativo  de  rescisão,  assim como não apresentou
comprovação  do  procedimento de restituição dos valores indevidamente
repassados.  É oportuno enfatizar que o CEFASE apresentou prestação de
contas  com  despesas  irregulares;  tais  despesas não foram glosadas
pelo  Superintendente,  que a solicitação de esclarecimentos com prazo
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de  vinte  dias foi ignorada pelo CEFASE e o Superintendente não tomou
nenhuma  providência  no  sentido de exigi-las e que o Superintendente
Regional  assinou o presente convênio contra o parecer desfavorável da
Procuradoria  Federal.  Neste  sentido,  as  palavras  da  Procuradora
Federal (matrícula Siape 6720372) definem a atitude do
gestor:  "desde  o início houve manifestação contrária da Procuradoria
quanto  à  assinatura do convênio inicial" e que "o mesmo foi assinado
sem  nenhuma  justificativa  constante  dos autos, como se não tivesse
existido  a posição desfavorável desta Procuradoria". (...) "A questão
foi  de  conveniência administrativa, tendo o Superintendente assumido
inteiramente  o  convênio e suas irregularidades, caso persistam até o
final"
.

EVIDÊNCIA:
Processo   Incra/SE  54370.000866/2004-73,  extrato  Banco  do  Brasil
agência 2961-0 conta 16.077-6, SF n.182038-01, ofício Incra 798/06.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 132.276.611-87  NOME: CARLOS ANTONIO DE SIQUEIRA FON
CARGO: SUPERINTENDENTE REG. INCRA/SE

4.3 - PROGRAMA
0351
AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF
AÇÃO              :
0281
FINANCIAMENTO E EQUALIZACAO DE JUROS PARA A AGRICULTURA
 FAMILIAR - PRONAF (LEI N: 8.427, DE 1992) - NACIONAL
OBJETIVO DA AÇÃO   :
É uma linha de apoio financeiro aos assentados, cooperativas e agricul
tores familiares, visando ao desenvolvimento de suas atividades produ-
tivas, por meio de investimento e custeio rural.
ORDEM DE SERVIÇO   : 183494
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
Objetos definidos nos contratos de financiamento.
AGENTE EXECUTOR    :
SAF/MDA
ADMINISTRACAO DIRETA
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: Não se aplica

4.3.1   CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL EM DOSSIÊ DE CRÉDITO



Controladoria-Geral da União                                                                Secretaria Federal de Controle Interno 283
Missão da SFC: “Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos.”

22º Sorteio de Unidades Municipais –  Aracaju - SE

FATO:
Trata-se  do contrato de financiamento PRONAF "C"- FNE, cadastrado sob
o  número  A500129001/001,  firmado  em  17/11/2005,  no  valor  de R$
5.989,95,  em  período de carência, liberado em sua integralidade para
aquisição  de 3 matrizes bovinas, construção de cerca e implantação de
capineira de capim elefante.
Segundo  o  laudo  de  orientação  técnica  e supervisão creditícia, o
investimento  foi  concluído  corretamente,  em  sítio  localizado  no
município de Itaporanga D'Ajuda.
Foi  constatado,  entretanto,   a  ausência  das notas fiscais/recibos
referentes    à  construção  da  cerca  e  implantação  da  capineira,
correspondente  ao pagamento de R$2.263,90 feito ao produtor, conforme
ficha operacional anexa ao dossiê.
A  funcionária  do  banco,  que  acompanha  as  operações relativas ao
PRONAF,   foi   comunicada   sobre   a  ausência  das  notas  fiscais,
comprometendo-se  a  efetuar  busca dos documentos, porém nada nos foi
comunicado posteriormente.

EVIDÊNCIA:
Dossiê da operação A500129001/001

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 133.944.954-49  NOME: VANILDO BERNARDINO DE OLIVEIRA
CARGO: GERENTE AG. 180 BNB

AÇÃO              :
0620
APOIO A PROJETOS MUNICIPAIS DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIC
OS EM AGRICULTURA FAMILIAR - NA REGIAO NORDESTE
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Viabilizar, priorizando a articulação com programas e políticas públi-
cas,  investimentos na implantação, ampliação e modernização de infra-
estrutura  e serviços necessários à dinamização econômica dos territó-
rios  rurais,  ao  fortalecimento  da gestão social de seu processo de
desenvolvimento  e  de  redes  sociais  de  cooperação e à melhoria da
qualidade de vida dos agricultores familiares.
ORDEM DE SERVIÇO   : 182112
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
Apoiar  projetos territoriais para implementação e expansão dos inves-
timentos  em  obras de infra-estrutura que beneficiem coletivamente os
agricultores familiares, tais como construção ou ampliação de unidades
de   beneficiamento  e  armazenagem,  estruturas  de  comercialização,
construção e recuperação de centros de treinamentos, centros comunitá-
rios,  apoio  na estruturação de cooperativas de crédito e de produção
da  agricultura  familiar,  bem  como de redes de assistência técnica,
etc.
AGENTE EXECUTOR    :
FEDERACAO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO ESTADO SE
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*** TIPO DE ADMINISTRACAO NAO IDENTIFICADA ***
QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
CONTRATO DE REPASSE
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 25.200,00

4.3.2   CONSTATAÇÃO:
ALTERAÇÃO  DE META CONTIDA NO PLANO DE TRABALHO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO

FATO:
Trata-se  da  análise do Contrato de Repasse n.° 168190-33, registrado
no   sistema  SIAFI  sob  o  n.°  511529,  acostado  ao  processo  n.°
2646.168190-33/2004,  firmado em 15/09/2004 e publicado em 21/09/2004,
tendo  como  signatário  contratante  o funcionário da Caixa Econômica
Federal   (CEF),  inscrito  sob  o  CPF  n.°  518.478.847-68,  no  ato
representando a União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento
Agrário (MDA) e, como signatário contratado, o Presidente da Federação
dos   Trabalhadores  da  Agricultura  do  Estado  de  Sergipe(FETASE),
inscrito  sob  o  CPF  476.705.175-49,  para  a consecução do seguinte
objeto:
"Execução,  no  âmbito  do  PRONAF,  de  capacitação  de  agricultores
familiares   nos   municípios   de   Poço   Verde,  Tobias  Barreto  e
Ribeirópolis."
Para   tanto,   foi   estabelecida   a   vigência  até  30/06/2005  e,
conseqüentemente, prazo para prestação de contas até 29/08/2005.
O  recurso  pactuado  montou  a  R$  25.200,00,  dos quais R$ 2.700,00
referentes  à  contrapartida,  a  ser  efetuada  em  bens  e  serviços
economicamente mensuráveis.
Os  recursos referentes ao repasse foram liberados em duas parcelas: a
primeira,  em  23/12/2004,  no  valor  de R$ 14.732,15 e a segunda, em
02/06/2005, no valor de R$ R$ 7.767,85.
Por   se   tratar  de  fiscalização  decorrente  do  22º  Sorteio  dos
Municípios,  em  que  o  município sorteado no Estado de Sergipe foi a
capital  Aracaju,  não foram feitas verificações em campo, relativas à
realização  do  objeto  do  convênio, em municípios do interior, sendo
aferida  a  execução  apenas por meio do suporte documental contido no
processo e solicitado à Entidade.
Constatamos  que  houve alteração de parte do objeto previsto no Plano
de   Trabalho  integrante  do  Contrato  de  Repasse,  não  comunicada
previamente  ao  contratante, infringindo o art. 15 da IN STN nº 1/97,
que  determina que qualquer alteração relativa ao contrato ou plano de
trabalho, apenas far-se-á mediante prévia e justificada comunicação ao
contratante,   o   que  não  ocorreu  por  ocasião  da  realização  de
intercâmbio  em  local  diverso  do estabelecido na meta 2 no Plano de
Trabalho, acostado às fls. 03 do processo.
O  intercâmbio previsto para ser realizado no Município de Afogados do
Ingazeira - PE, foi realizado no Município de Feira de Santana - BA.
Cumpre  observar  que,  distando  Feira  de Santana 321 km de Aracaju,
enquanto que Afogados do Ingazeira dista 503 km, segundo dados obtidos
em  consulta  a sítio eletrônico especializado, haveria uma redução de
custos, o que não correu.
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EVIDÊNCIA:
Consulta ao sítio eletrônico
http://www.9rm.eb.mil.br/Sistemas/mapa/dist_brasil.asp?flag=0)-;
Processo 2646.168190-33/2004;
Recibos  relativos  à  execução  de  intercâmbio,  obtidos  na sede da
FETASE.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 476.705.175-49  NOME: JOEL JOSE DE FARIAS
CARGO: PRESIDENTE DA FETASE

4.3.3   CONSTATAÇÃO:
IMPROPRIEDADES NA REALIZAÇÃO E PAGAMENTO DE DESPESAS

FATO:
Foi  constatado,  na  análise da documentação referente aos pagamentos
das  despesas  efetuadas  para  a  realização do objeto do Contrato de
Repasse   n.º   168190-33,  cadastrado  no  SIAFI  sob  o  nº  511529,
infringência à IN STN n.º 01/97, como se segue:
a)Pagamentos  efetuados  em  desacordo  com  o previsto no art. 20, ou
seja, sem que fossem em cheques ou ordens bancárias nominais, o que se
comprova  cotejando  os  valores dos cheques emitidos com a relação de
pagamentos efetuados.
b)Ausência  de retenção de contribuições previdenciárias e tributárias
dos prestadores de serviço.
c)  Despesas  de  R$  2.000,00, prestada por estabelecimento dotado de
personalidade  jurídica,  comprovado  apenas  por  recibo  e  não pela
correspondente Nota Fiscal (art. 30)
d)  Ausência  de  cotação de preços para aquisição de bens e serviços,
(art. 27)
Por  meio  do  Ofício  n.º 156/CR/CEF/2006, a contratada manifestou-se
sobre  os  aspectos  acima  tratados,  a  ela encaminhados por meio da
Solicitação  de  Fiscalização  n.º  182112-01.  No  Ofício,  admite  a
contratada  que  efetuou  os  pagamentos  em  espécie  aos respectivos
credores; declara estar adotando providências no sentido de promover o
recolhimento  dos  impostos  e  contribuições previdenciárias devidas,
porém  disso não apresentando comprovação até o términos dos trabalhos
de fiscalização.
Quanto  a  ausência  de  cotação  de  preços,  alega praticar consulta
verbal, o que não se pode aceitar por não comprovado.

EVIDÊNCIA:
Processo  n.º  2646.168190-33/2004;  Ofício  n.º  156/CR/CEF/2006,  de
15/08/2006.
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MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 476.705.175-49  NOME: JOEL JOSE DE FARIAS
CARGO: PRESIDENTE DA FETASE

AÇÃO              :
0620
APOIO A PROJETOS MUNICIPAIS DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIC
OS EM AGRICULTURA FAMILIAR - NA REGIAO NORDESTE
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Viabilizar, priorizando a articulação com programas e políticas públi-
cas,  investimentos na implantação, ampliação e modernização de infra-
estrutura  e serviços necessários à dinamização econômica dos territó-
rios  rurais,  ao  fortalecimento  da gestão social de seu processo de
desenvolvimento  e  de  redes  sociais  de  cooperação e à melhoria da
qualidade de vida dos agricultores familiares.
ORDEM DE SERVIÇO   : 182871
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
O objetivo do projeto, no que tange ao produto esperado, está assim de
finido:
Apoiar  projetos territoriais para implementação e expansão dos inves-
timentos  em  obras de infra-estrutura que beneficiem coletivamente os
agricultores familiares, tais como construção ou ampliação de unidades
de   beneficiamento  e  armazenagem,  estruturas  de  comercialização,
construção e recuperação de centros de treinamentos, centros comunitá-
rios,  apoio  na estruturação de cooperativas de crédito e de produção
da  agricultura  familiar,  bem  como de redes de assistência técnica,
etc.
AGENTE EXECUTOR    :
FEDERACAO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO ESTADO SE
*** TIPO DE ADMINISTRACAO NAO IDENTIFICADA ***
QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
CONTRATO DE REPASSE
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 25.200,00

4.3.4   CONSTATAÇÃO:
Aprovação  de Prestação de Contas Final sem a comprovação das despesas
referentes à parcela de R$ 8.700,00.

FATO:
Trata-se  da  análise do Contrato de Repasse n.° 168190-33, registrado
no   sistema  SIAFI  sob  o  n.°  511529,  acostado  ao  processo  n.°
2646.168190-33/2004,  firmado em 15/09/2004 e publicado em 21/09/2004,
tendo  como  signatário  contratante  o funcionário da Caixa Econômica
Federal   (CEF),  inscrito  sob  o  CPF  n.°  518.478.847-68,  no  ato
representando a União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento
Agrário (MDA) e, como signatário contratado, o Presidente da Federação
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dos  Trabalhadores  da  Agricultura  do  Estado  de  Sergipe (FETASE),
inscrito  sob  o  CPF  476.705.175-49  para  a  consecução do seguinte
objeto:
"Execução,  no  âmbito  do  PRONAF,  de  capacitação  de  agricultores
familiares   nos   municípios   de   Poço   Verde,  Tobias  Barreto  e
Ribeirópolis."
Para   tanto,   foi   estabelecida   a   vigência  até  30/06/2005  e,
conseqüentemente, prazo para prestação de contas até 29/08/2005.
O  recurso  pactuado  montou  a  R$  25.200,00,  dos quais R$ 2.700,00
referentes  à  contrapartida,  a  ser  efetuada  em  bens  e  serviços
economicamente mensuráveis.
Os  recursos referentes ao repasse foram liberados em duas parcelas: a
primeira,  em  23/12/2004,  no  valor  de R$ 14.732,15 e a segunda, em
02/06/2005, no valor de R$ R$ 7.767,85.
Foi  constatado que a prestação de contas final do contrato de repasse
foi   aprovada   em  16/03/2006,  por  meio  do  documento  intitulado
"Relatório  de  Prestação  de Contas", acostado às fls. 129, apesar da
ausência  da  totalidade  dos  comprovantes de realização das despesas
referentes à 2.ª parcela e sem que constasse qualquer solicitação, por
parte da contratante, para que os mesmos fossem apresentados, ou seja,
foi  aprovado  o  contrato  de  repasse  sem a obrigatória análise dos
gastos  efetuados  na  2ª etapa, tanto com os recursos provenientes do
repasse quanto com os da contrapartida estabelecida.
A Caixa Econômica Federal, por meio da Solicitação de Fiscalização n.°
182112-01, de 10/08/2006, foi instada a manifestar-se sobre a referida
aprovação  de  contas  sem  a  necessária  comprovação  das  despesas,
encaminhando  resposta,  por  meio  de  Nota  Técnica encaminhada pelo
Ofício n.° 0349/2006/GIDUR/AJ, de 18/08/2006, na qual se lê:
"Observamos   não   constar   do   respectivo   processo,   de   forma
injustificável,   os  respectivos  comprovantes:  Recibos  e/ou  Notas
Fiscais,  relativamente  aos  pagamentos  mencionados  na  Relação  de
pagamento,  referente  à  última  parcela  liberada,  num  total de R$
8.700,00 (oito mil e setecentos reais), fls. 112."

EVIDÊNCIA:
Processo  2646.168190-33/2004,  Ofício  n.°  0349/2006/GIDUR/AJ e Nota
Técnica anexa.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 581.925.068-00  NOME: JOSE ARNALDO DE GOIS
CARGO: ANALISTA PLENO
CPF  : 405.789.687-20  NOME: HELIO FARIA JUNIOR
CARGO: GERENTE DESENVOLVIMENTO URBANO

4.3.5   CONSTATAÇÃO:
Substituição  indevida  de entidade responsável pelo acompanhamento da
execução das metas do contrato de repasse.
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FATO:
O  Projeto  de Atividades referente ao Contrato de Repasse n.° 168190-
33, (fls. 059 a 63), aprovado pelo Coordenador-Geral de Apoio a Infra-
estrutura  e  Serviços (SDT/MDA) em 25/11/2004, traz, em seu item 6, a
indicação  do  Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável-
CEDRS/SE como entidade responsável pelo acompanhamento da execução das
metas.
Observamos que na referida fls. 063, encontra-se escrito, manualmente,
"Substituído", sem nenhuma outra referência.
Entretanto,  às fls. 93, encontra-se o Ofício n.º 292/SDT/MDA, firmado
pelo  Diretor do Departamento de Ações de Desenvolvimento Territorial,
encaminhando  Relatório  de  Execução de Atividades - REA n.º 01/2005,
relativa  às  atividades  executadas  com  os  recursos  da 1ª parcela
liberada.
Integrando  o  REA,  mas  em  folha  separada  (fls. 095), encontra-se
declaração,  datada  de  20/07/2004  (data  anterior  à  lavratura  do
contrato)sem  menção  ao  n.º  do contrato de repasse a que se refere,
firmada   por   representantes   de   três  entidades:  Associação  de
Desenvolvimento  Comunitário  Padre  Cícero, Associação Comunitária do
Povoado Velame e Associação De Desenvolvimento José Olívio de Almeida.
É o seguinte o teor da declaração:
"Declaramos  que  o(s)  objeto(s)  em  execução  ou  executados,  aqui
relatados,    tiveram    realização   a   contento,   tendo   atingido
qualitativamente  e  quantitativamente os objetivos definidos no plano
de trabalho - PT proposto."
Não  há  igualmente  menção a quais trabalhos foram executados, em que
período  ou  de  que  consistiam,  tratando-se de declaração genérica,
insuficiente para aferição da correção da execução.
Abaixo,  na  mesma  folha,  escrito  à mão e não datado, assinado pelo
mesmo  Diretor do Departamento de Ações do Desenvolvimento Territorial
da Secretaria de Desenvolvimento Territorial, está o seguinte texto:
"Aprovo  a  execução  física  das  atividades do objeto do contrato de
repasse n.º 168190-33".
Às  fls.  101, há cópia do Ofício 367/SDT-MDA dirigido à CEF, de 19 de
maio de 2005, com o seguinte teor:
"Encaminhamos, anexo, a folha onde consta a indicação de entidades que
acompanharão  a  execução  do  Projeto  de Atividades da Federação dos
Trabalhadores  na  Agricultura  do  Estado  de  Sergipe  - Contrato de
Repasse  168.190-33/2004, para ser substituída; REA em substituição ao
já encaminhado por meio do Ofício SDT/292/05, de 02 de maio de 2005".
Às  fls. 102, encontra-se folha correspondente ao item 6 do Projeto de
Atividades,   que   substitui   o   CEDRS  pelas  três  entidades  que
subscreveram a declaração de fls. 095 e datado de 20/11/2004.
Só  então  fica  clara  a  que  substituição se refere à observação às
fls.063.
Cumpre  observar  que não há espaço para a alteração "a posteriori" de
elementos  de  Projeto  de  Atividades já aprovado, uma vez que este é
parte integrante do Contrato de Repasse e como tal, apenas por meio de
solicitação  motivada  e  ulterior carta reversal poderá ser objeto de
alteração, conforme cláusula sexta do Contrato de Repasse.
A  FETASE,  por  meio da Solicitação de Fiscalização n.º 182112-02, de
10/08/2006,  foi  instada  a  manifestar-se  sobre  a  substituição da
entidade  responsável  pelo acompanhamento, ao que respondeu, por meio
do  Ofício  n.  156  CR/CEF  2006,  que  o fez por orientação da Caixa
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Econômica Federal.
Ademais,  é  de  se questionar a validade de acompanhamento pelas três
entidades  indicadas, uma vez que não são acostadas ao processo provas
de sua existência jurídica (ata constitutiva) ou da representatividade
de  seus  signatários,  ao contrário do CEDRS, anteriormente indicado,
instituído pelo Decreto n.º 19.439, com atribuições e
representatividade definidas.
Outra  razão  para  que  seja  questionado  tal acompanhamento é que o
representante  da Associação de Desenvolvimento José Olívio de Almeida
recebe   pagamento,  em  04/05/2005,  no  valor  de  R$  300,00,  para
transporte  de  participantes  de  atividade  relativa  ao contrato em
análise, o que o torna fornecedor e ao mesmo tempo fiscal de execução,
em detrimento do princípio constitucional da moralidade.
Às  fls.  104,  encontra-se  novamente  cópia  do  já  descrito Ofício
367/SDT-MDA   de  19/05/2005,  e  às  fls.  105 nova versão do REA n.º
01/2005,  desta feita contemplando a execução da totalidade das metas,
seguido  de  idêntica  declaração  de  realização fornecida pelas três
entidades,  idêntica inclusive no que diz respeito à inconsistência da
data,  20/07/2004,  anterior  à  lavratura do contrato. Mais uma vez o
documento   é  aprovado  pelo  Diretor  do  Departamento  e  Ações  de
Desenvolvimento Territorial, com a data de 17/05/2005, data que não se
coaduna  com o andamento do contrato, uma vez que apenas em 02/06/2005
foi  liberada  a 2ª parcela e apenas em 07/06/2005 foram concluídos os
serviços  em  sua  totalidade,  segundo  o "Relatório de Cumprimento e
Aceitação do Objeto", firmado pelo Contratado e recepcionado pela CEF.
Fica clara a invalidade do REA aprovado em 17/05/2005 e encaminhado em
19/05/2005  contemplando  e  atestando  a  totalidade  da execução das
metas, o que apenas ocorreu em 07/06/2005.
Ainda   assim,   sem   atesto  válido  pela  entidade  originariamente
responsável   pelo  acompanhamento,  com  Relatórios  de  Execução  de
Atividades  inconsistentes  e  sem os recibos referentes à execução da
2.º  parcela,  o  Contrato  de  Repasse  foi  aprovado  em 16/03/2006,
aprovação essa objeto de constatação específica deste relatório.
Questionada  a CEF por meio da SF n.º 182113-01 de 09/08/2006, sobre a
comprovação insuficiente de execução do objeto, manifestou-se por meio
de Nota Técnica, encaminhada mediante o Ofício n.º 0349/2006 GIDUR/AJ,
de  18/08/2006,  afirmando  que  "a  execução do objeto foi plenamente
comprovada  às  fls.  106, pelas Associações referenciadas, através de
seus  titulares além da Secretaria de Desenvolvimento Territorial-SDT,
através de seu representante, (...)."
Por  tudo  o  que  já  foi exposto acerca da falta de legitimidade das
entidades  e sobre a inconsistência da data de aprovação com a data de
términos dos trabalhos, carece de razoabilidade tal manifestação.

EVIDÊNCIA:
Processo n.º 2646.168190-33/2004; Ofício n.º 0349/2006/GIDUR/AJ e Nota
Técnica anexa; OF n.º 156/CR/CEF/2006, de 15/08/2006.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.
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IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 181.155.356-72  NOME: REINALDO PENA LOPES
CARGO: DIRETOR DEPARTAMENTO - SDT/MDA
CPF  : 405.789.687-20  NOME: HELIO FARIA JUNIOR
CARGO: GERENTE DESENV.URBANO CEF

AÇÃO              :
1086
ASSISTENCIA FINANCEIRA A PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA E
SERVICOS MUNICIPAIS-SERGIPE
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Viabilizar, priorizando a articulação com programas e políticas públi-
cas,  investimentos na implantação, ampliação e modernização de infra-
estrutura  e serviços necessários à dinamização econômica dos territó-
rios  rurais,  ao  fortalecimento  da gestão social de seu processo de
desenvolvimento  e  de  redes  sociais  de  cooperação e à melhoria da
qualidade de vida dos agricultores familiares.
ORDEM DE SERVIÇO   : 182113
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
O objetivo do projeto, no que tange ao produto esperado, está assim de
finido:
Apoiar  projetos territoriais para implementação e expansão dos inves-
timentos  em  obras de infra-estrutura que beneficiem coletivamente os
agricultores familiares, tais como construção ou ampliação de unidades
de   beneficiamento  e  armazenagem,  estruturas  de  comercialização,
construção e recuperação de centros de treinamentos, centros comunitá-
rios,  apoio  na estruturação de cooperativas de crédito e de produção
da  agricultura  familiar,  bem  como de redes de assistência técnica,
etc.
AGENTE EXECUTOR    :
FEDERACAO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO ESTADO SE
*** TIPO DE ADMINISTRACAO NAO IDENTIFICADA ***
QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
CONTRATO DE REPASSE
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 25.200,00

4.3.6   CONSTATAÇÃO:
APROVAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO COM INSUFICIENTE DETALHAMENTO TÉCNICO E
FINANCEIRO

FATO:
Trata-se  da  análise do Contrato de Repasse n.° 157918-99, registrado
no  SIAFI sob o n° 491463, objeto do Processo n.° 2646.157918-99/2003,
firmado  em  24/12/2003  entre  a  União  Federal,  por  intermédio do
Ministério   do   Desenvolvimento  Agrário,  representado  pela  Caixa
Econômica Federal (CEF) e a Federação dos Trabalhadores da Agricultura
do  Estado de Sergipe (FETASE), com publicação em 30/12/2003, prazo de
vigência até 24/12/2004, com valor pactuado de R$ 34.105,00, do qual R
$  29.505,00  correspondem  ao  repasse e R$ 4.600,00 à contrapartida,
para a consecução do seguinte objeto:
"Desenvolver  um processo de capacitação das lideranças sindicais para
fortalecimento    do    desenvolvimento   territorial   de   Sergipe."
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A  prestação  de  contas foi apresentada tempestivamente e encontra-se
aprovada pelo contratante desde 02/12/2004.
Em  relação  ao  Plano de Trabalho, foi constatada a sua aprovação sem
que  o  mesmo  contivesse  suficiente  grau  de detalhamento, conforme
previsão  do  art.  2.°,  III  da  IN  STN  n.º  1/97, que determina a
descrição das metas a serem atingidas, qualitativa e
quantitativamente,  o  que  não  corre,  constando apenas, a título de
descrição,  "capacitação em desenvolvimento territorial", composta por
um  seminário  e  cinco oficinas, que sequer recebem nomes segundo sua
temática.
No  plano  de  trabalho  apenas  existe  a previsão de que o Seminário
ocorra   no  município  de  Aracaju,  constando  observação  no  campo
metodologia,  de  que os locais e datas referentes às oficinas, apenas
serão  definidos  durante  o  Seminário,  contrariando  desta  feita a
previsão do art. 2°, IV, que coloca como elemento essencial a previsão
das  etapas  ou  fases de execução do objeto, com previsão de início e
fim.
Cabe  observar  que  a  ausência de definição dos municípios sedes dos
eventos,  influencia,  desde  logo,  a previsão dos custos, já que sem
definição  de  local,  não  é  possível  efetuar  previsão  de  custos
relativos a transporte, por exemplo.
O  Plano  de  Aplicação  não  está preenchido corretamente, conforme o
modelo  anexo à referida IN, que requer o detalhamento da natureza das
despesas  a  serem  pagas  com  os  recursos  pactuados,  por código e
especificação  (de  cada  despesa). O valor pactuado foi integralmente
descrito  sob  o  código  335041  e  como  especificação,  apenas está
preenchido como "contribuições".
Cumpre  observar  que o Plano de Aplicação é um dos elementos por meio
dos  quais  pode  ser  aferida, posteriormente, a correta aplicação de
recursos segundo as rubricas programadas.
Há  ainda  inconsistência  no  que se refere aos beneficiários, que na
justificativa  da  proposição  constam  como  dirigentes de sindicatos
rurais,  que  necessitariam  de formação suplementar; já no campo "4",
correspondente  a  metas,  cronograma,  beneficiários  e estimativa de
custo,   os   beneficiários   estão   definidos   como   "agricultores
familiares",  em  número de 45 para o seminário e um total de 150 para
as oficinas. No campo "5", correspondente à metodologia de execução, é
dito,  que de cada oficina participarão "30 atores locais selecionados
entre  dirigentes  sindicais, dirigentes de associações comunitárias e
municipais  e  membros  de  entidades  parceiras",  ou  seja,  há três
definições  distintas,  no  mesmo Plano de Trabalho, de quem seriam os
beneficiários.

EVIDÊNCIA:
Plano  de  Trabalho,  constante  do  Contrato de Repasse n.° 157918-99

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 090.514.811-87  NOME: PEDRO CORREIA LIMA NETO
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CARGO: GERENTE DE PROJETO SDT/MDA

4.3.7   CONSTATAÇÃO:
FALHAS  NO  PROJETO  DE  ATIVIDADES  INTEGRANTE DO CONTRATO DE REPASSE

FATO:
Por  tratar-se de Contrato de Repasse dotado de cláusula suspensiva, a
contratada  teve  120  (cento  e vinte dias) a partir da assinatura do
instrumento  n.º  157918-99  para  apresentar,  com vistas à análise a
aprovação,  a  documentação  técnica, ou seja, o Projeto de Atividades
(PAT).
O  referido PAT foi aprovado em 01/04/2004 pelo Gerente de Projetos de
Infra-estrutura  da Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT) do
Ministério  do  Desenvolvimento  Agrário  (MDA)  e estabeleceu datas e
locais para os eventos, assim como custos unitários e totais para cada
evento,  custos  estes discriminados em: refeições/lanches; hospedagem
para   treinandos   e   instrutores;   transporte  para  treinandos  e
instrutores;  material  didático;  diárias  e  locação  de  espaço  de
treinamento.
Acerca  do  PAT,  constatamos  inconsistências  que  deveriam ter sido
objeto de questionamento, previamente à aprovação:
a)  Embora o valor total dos eventos seja R$ 34.105,00, correspondente
ao   total  pactuado,  não  foi  definida  a  forma  de  prestação  da
contrapartida,  também não definida anteriormente no Plano de Trabalho
ou  no  contrato de repasse, sendo duas as formas admitidas no § 1° do
art.  2.°da  IN  STN  n.°01/97:  em aporte financeiro ou em serviços e
bens,  desde que economicamente mensuráveis. A indefinição da forma de
prestação  da  contrapartida e a não discriminação dos seus valores ao
longo da execução do objeto, impossibilitam a sua correta mensuração.
b)  Em  todos  os  eventos,  há  previsão  para  pagamento de diárias,
entretanto,  não consta o valor unitário de cada diária e nem a que se
destinam,  observando que existe previsão para pagamento de hospedagem
e  transporte  dos treinandos e instrutores, não ficando clara então a
razão  do  pagamento  de  diárias,  que justamente para indenização de
despesas se presta.
Cumpre observar que não se trata do descumprimento de meras exigências
formais  e  sim  da ausência de clareza que vêm a dificultar a correta
análise posterior da prestação de contas.

EVIDÊNCIA:
Projeto de Atividades constante do Contrato de Repasse n.° 157918-99.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 090.514.811-87  NOME: PEDRO CORREIA LIMA NETO
CARGO: GERENTE DE PROJETOS SDT/MDA



Controladoria-Geral da União                                                                Secretaria Federal de Controle Interno 293
Missão da SFC: “Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos.”

22º Sorteio de Unidades Municipais –  Aracaju - SE

4.3.8   CONSTATAÇÃO:
APROVAÇÃO  INDEVIDA  DE  PRESTAÇÃO  DE CONTAS POR PARTE DA CONTRATANTE

FATO:
O  Contrato  de Repasse n.° 157918-99 teve a prestação de contas final
apresentada tempestivamente e aprovada pelo contratante em 02/12/2004.
A contratante, em nenhum momento questionou a documentação apresentada
ou  manifestou-se para que fossem sanadas as irregularidades descritas
nas constatações 4.2.9, 4.2.10, 4.2.11 e demais impropriedades.
A  contratante   em  nenhum  momento  fiscalizou a execução do objeto,
limitando-se  à  aprovação  da  prestação de contas, sem ressalvas, na
data citada.

EVIDÊNCIA:
Processo 2646.157918-99/2003

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 581.925.068-00  NOME: JOSE ARNALDO DE GOIS
CARGO: ANALISTA PLENO CEF
CPF  : 518.478.847-68  NOME: GILBERTO MAGALHAES OCCHI
CARGO: SUPERINTENDENTE DE NEGóCIOS

AÇÃO              :
1086
ASSISTENCIA FINANCEIRA A PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA E
SERVICOS MUNICIPAIS-SERGIPE
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Viabilizar, priorizando a articulação com programas e políticas públi-
cas,  investimentos na implantação, ampliação e modernização de infra-
estrutura  e serviços necessários à dinamização econômica dos territó-
rios  rurais,  ao  fortalecimento  da gestão social de seu processo de
desenvolvimento  e  de  redes  sociais  de  cooperação e à melhoria da
qualidade de vida dos agricultores familiares.
ORDEM DE SERVIÇO   : 182114
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
Apoiar  projetos territoriais para implementação e expansão dos inves-
timentos  em  obras de infra-estrutura que beneficiem coletivamente os
agricultores familiares, tais como construção ou ampliação de unidades
de   beneficiamento  e  armazenagem,  estruturas  de  comercialização,
construção e recuperação de centros de treinamentos, centros comunitá-
rios,  apoio  na estruturação de cooperativas de crédito e de produção
da  agricultura  familiar,  bem  como de redes de assistência técnica,
etc.
AGENTE EXECUTOR    :
FEDERACAO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO ESTADO SE
*** TIPO DE ADMINISTRACAO NAO IDENTIFICADA ***
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QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
CONTRATO DE REPASSE
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 34.105,00

4.3.9   CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, COM
PREJUÍZO POTENCIAL DE R$ 16.655,00

FATO:
No  Contrato  de  Repasse n.º 157918-99, com previsão de atividades em
diversos municípios, as despesas referentes a alimentação e hospedagem
foram comprovadas da maneira a seguir descrita:
Hospedagem:

MUNICÍPIO PRESTADOR (CPF) VALOR (R$) COMPROVANTE
S.Cristóvão 137.941.915-87 3.780,00 NF prest.serv.
Umbaúba 137.941.915-87 620,00 Recibo
S.Cristóvão 137.941.915-87 620,00 Recibo
Propriá 137.941.915-87 620,00 Recibo
N.Sra das Dores 137.941.915-87 620,00 Recibo

TOTAL 6.260,00

B)Alimentação:

MUNICÍPIO PRESTADOR (CPF) VALOR (R$) COMPROVANTE
S. Cristóvão 018.004.435-44 R$ 3.915,00 Recibo
Campo do Brito 018.004.435-44 R$ 1.620,00 Recibo
Umbaúba 018.004.435-44 1.620,00 Recibo
S. Cristóvão 018.004.435-44 1.620,00 Recibo
Propriá 018.004.435-44 1.620,00 Recibo

TOTAL 10.395,00

Dois  fatos  chamaram  a atenção da equipe de fiscalização: a presença
das  mesmas  prestadoras  em  todos  os  municípios,  em  serviços que
demandam  de  estrutura  física  para  serem  prestados  e  o  fato da
prestadora  sob o CPF n.º 018.004.435-44 ser filha da prestadora sob o
CPF  n.º  137.941.915-87,  que  é  titular  da Coordenação da CEMTR da
FETASE,  segundo  Ata  de  Posse  da  Diretoria  e  Conselho Fiscal da
Entidade.
Foi  então  encaminhada  à  FETASE  a  Solicitação de Fiscalização n.º
182113-02,  solicitando  justificativa  no  sentido  da  prestação  de
serviços  de  hospedagem e alimentação em municípios diversos ter sido
efetuada pelas mesmas prestadoras.
A  manifestação  da  FETASE, por meio do OF n.º 157/06, de 16/08/2006,
foi  a  seguinte:  "Neste  caso,  os  recursos  foram  repassados  aos
responsáveis  pelas  atividades  de  coordenação dos eventos, os quais
firmaram  recibos  das  importâncias  que  lhe  foram  entregues  para
suportar  o  pagamento  das  despesas com alimentação e hospedagem nas
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respectivas comunidades"
A  manifestação apenas veio agravar a constatação, uma vez que, em sua
justificativa,  a FETASE admite que as pessoas que figuram nos recibos
como  prestadoras  dos  serviços  na verdade não o são e que pagaram o
serviço  a  outras  pessoas,  sem  acostar desses pagamentos quaisquer
comprovantes,   ou   seja,  não  há  na  prestação  de  contas  nenhum
comprovante  válido  referente  a  alimentação  e hospedagem, no valor
total de R$ 16.655,00, ou seja, 48,83% do valor pactuado.
Além disso, fica então configurada a falsidade da declaração fornecida
à  Secretaria Municipal de Finanças de Aracaju por ocasião da  emissão
da  Nota  Fiscal n.º 0117160, no valor de R$ 3.780,00, de prestação de
serviço   de   hospedagem,   na  qual  figura  como  prestador  o  CPF
137.941.915-87.

EVIDÊNCIA:
Processo n.º 2646.157918-99/2003, Ofício n.º 157/06, de 16/08/2006.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 476.705.175-49  NOME: JOEL JOSE DE FARIAS
CARGO: PRESIDENTE DA FETASE

4.3.10  CONSTATAÇÃO:
INSUFICIENTE COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS PARA TRANSPORTE, COM
PREJUÍZO POTENCIAL DE R$ 7.500,00

FATO:
No  Contrato  de  Repasse n.º 157918-99, com previsão de atividades em
diversos   municípios,   os   pagamentos  das  despesas  referentes  a
transporte  foram  comprovadas  mediante  recibos  que não especificam
suficientemente  os  serviços  prestados,  já  que não trazem o tipo e
identificação do veículo, os trajetos percorridos, o número de pessoas
transportadas,  referindo-se, nesse aspecto a lista de presença, porém
as referidas listas não estão acostadas à prestação de contas.
Os  serviços de transporte, assim como os de alimentação e hospedagem,
foram prestados pela mesma pessoa, conforme detalhamento a seguir:

MUNICÍPIO PRESTADOR (CPF) VALOR(R$) COMPROVANTE
Aracaju 465.143.765-68 2.000,00 Recibo
N.Sra das Dores 465.143.765-68 1.100,00 Recibo
Campo do Brito 465.143.765-68 1.100,00 Recibo
Umbaúba 465.143.765-68 1.100,00 Recibo
S. Cristóvão 465.143.765-68 1.100,00 Recibo
Propriá 465.143.765-68 1.100,00 Recibo

TOTAL 7.500,00
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Além da insuficiente descrição dos serviços prestados, cabe observar a
ausência  de cotação de preços, obrigatória nos termos do Art.27 da IN
STN n.º 01/97, no sentido da necessária observância às normas contidas
na Lei.8666/93, que rege os procedimentos licitatórios.
Assim,  dada  a  insuficiência  dos recibos para que se possa aferir a
efetiva prestação dos serviços, registramos um prejuízo potencial de R
$ 7.500,00.

EVIDÊNCIA:
Processo n.º 2646.157918-99/2003.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 476.705.175-49  NOME: JOEL JOSE DE FARIAS
CARGO: PRESIDENTE DA FETASE

4.3.11  CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DA CONTRAPARTIDA - PREJUÍZO POTENCIAL DE R$
4.360,00.

FATO:
Foi constatada a ausência de comprovação de R$ 4.360,00 do montante de
R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais) a serem aplicados a título
de contrapartida pela FETASE, por força da cláusula 4.1 do Contrato de
Repasse n.º 157918-99.
A ausência de comprovação está a seguir demonstrada:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 1ª PARCELA

DESPESA PAGA VALOR (R$) DO RECIBO/NF
Hospedagem 3.780,00
Honorários de Instrutor 960,00
Alimentação 3.915,00
Transporte 2.000,00
TOTAL 10.655,00

.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 2.ª PARCELA

DESPESA PAGA VALOR (R$) DO
RECIBO/NF

Honorários de Instrutor 640,00
Honorários de Instrutor 640,00
Honorários de Instrutor 640,00
Honorários de Instrutor 640,00
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DESPESA PAGA VALOR (R$) DO
RECIBO/NF

Honorários de Instrutor 640,00
Alimentação 1.620,00
Alimentação 1.620,00
Hospedagem 620,00
Alimentação 1.620,00
Hospedagem 620,00
Alimentação 1.620,00
Hospedagem 620,00
Transporte 1.100,00
Transporte 1.100,00
Transporte 1.100,00
Transporte 1.100,00
Transporte 1.100,00
Material Didático 1.200,00
Material Didático 30,00
Hospedagem 620,00
Aluguel de espaço 200,00
TOTAL 19.090,00

Somando-se  as  comprovações  referentes  as  duas parcelas, obtemos o
valor  de  R$  29.745,00 dos quais R$ 29.505,00  correspondem ao valor
repassado.
Assim,  a  título  de contrapartida, teriam sido apenas comprovados R$
240,00, ou seja, apenas 5,22% do estipulado em contrato.
Cumpre observar que ainda que se trate de contrapartida a ser aplicada
em  serviços,  há a obrigação de que tais serviços sejam mensuráveis e
comprovados,  conforme  o  § 2.º do art. 2 e § 4º do art. 28 da IN STN
n.º 01/97.

EVIDÊNCIA:
Processo n.º 2646.157918-99/2003.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 476.705.175-49  NOME: JOEL JOSE DE FARIAS
CARGO: PRESIDENTE DA FETASE

4.3.12  CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA  DE  RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E IMPOSTOS
INCIDENTES NAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇO.
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FATO:
Na prestação de contas referente ao Contrato de Repasse n.º 157918-99,
foi  constatada a ausência de comprovação dos recolhimentos referentes
a  contribuições  previdenciárias e impostos incidentes nas prestações
de serviço.
Observe-se  que  nos recibos referentes a honorários de instrutor, que
totalizam R$ 4.160,00, a má redação do recibo dificulta o cálculo, uma
vez  que o texto alude a valor "referente aos honorários(diárias) para
realização  de(...)".  Ou  seja:  o  recibo  não  diferencia diárias e
honorários, que têm características distintas, possuindo os honorários
caráter remuneratório e as diárias caráter indenizatório.

EVIDÊNCIA:
Processo n.º 2646.157918-99/2003.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 476.705.175-49  NOME: JOEL JOSE DE FARIAS
CARGO: PRESIDENTE DA FETASE

4.3.13  CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA  DE  COTAÇÕES  DE  PREÇOS  NAS  AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS

FATO:
Foi  constatado  que  a  aquisição  de  bens e serviços na execução do
Contrato de Repasse n.º 157918-99 foi efetuada em desacordo com o art.
27 da IN STN n.º 01/97, que determina a observância às normas contidas
na Lei 8.666/93, o que não foi feito.
Não foi realizada licitação na modalidade convite para as despesas com
alimentação,  que alcançaram o valor de R$ 8.000,00 e nem comprovada a
cotação de preços para os demais itens.
Questionada  por  meio da Solicitação de Fiscalização n.º 182113-02, a
FETASE  manifestou-se  por  meio do Ofício n.º 157/06, em seu item "a"
alegando a dificuldade de realizar-se convite para diferentes eventos,
em  diferentes períodos e municípios. A justificativa seria aceitável,
se  não  fosse  pela  ausência  de  cotação  de  preços, agravada pela
invalidade, já apontada em constatação específica, dos comprovantes de
despesas com alimentação.
Em  relação à ausência de comprovação de cotação de preços, a Entidade
afirmou  que  "todas  as  nossas  compras sempre foram feitas mediante
prévia  consulta  verbal  de  preços, o que nos permitiu identificar o
valor   menor   dos   materiais  adquiridos,  principalmente  daqueles
destinados ao cumprimento do objeto do presente Contrato de Repasse".
A  justificativa é inaceitável, uma vez que não há previsão legal para
"cotação  verbal"  de  preços,  justamente  por  não se coadunar com a
comprovação documental necessária a uma prestação de contas.
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EVIDÊNCIA:
Processo n.º 2646.157918-99/2003.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 476.705.175-49  NOME: JOEL JOSE DE FARIAS
CARGO: PRESIDENTE DA FETASE

4.3.14  CONSTATAÇÃO:
PAGAMENTOS EFETUADOS DE MANEIRA DIVERSA DAS ADMITIDAS PELA LEGISLAÇÃO.

FATO:
Foi  constatado  que  a  FETASE  realizou parte de seus pagamentos sem
observar  a determinação do art. art. 20 da IN STN n.º 01/97 de que os
pagamentos  sejam  feitos  por  meio  de  cheques  nominativos, ordens
bancárias,  transferências eletrônicas ou outras formas admitidas pelo
Banco Central do Brasil, de forma a permitir que a seja identificada a
destinação do recurso.
Questionada  por  meio da Solicitação de Fiscalização n.º 182113-02, a
FETASE manifestou-se como a seguir encontra-se transcrito:
"Os  cheques  foram emitidos para pagamento em espécie aos respectivos
credores  à proporção que as metas iam sendo atingidas. De toda sorte,
cabe  ratificar,  que todos os pagamentos foram feitos aos respectivos
credores (fornecedores e prestadores de serviços), tudo no cumprimento
do objeto deste Contrato de Repasse."
Tal  manifestação  apenas  veio a corroborar o constatado, uma vez não
ser permitido o pagamento em espécie a credores.

EVIDÊNCIA:
Processo n.º 2646.157918-99/2003, Ofício n.º 157/06.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 476.705.175-49  NOME: JOEL JOSE DE FARIAS
CARGO: PRESIDENTE DA FETASE

AÇÃO              :
3651
CAPACITACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES-NACIONAL
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Viabilizar  a  capacitação  e  a  profissionalização  de  agricultores
familiares  e  de  suas  organizações,  de  modo  a  proporcionar-lhes
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conhecimentos,  as habilidades e as tecnologias indispensáveis ao pro-
cesso  de produção, beneficiamento, agroindustrialização e comerciali-
zação.
ORDEM DE SERVIÇO   : 182120
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
O objetivo do projeto, no que tange ao produto esperado, está assim de
finido:
Contratar,  a partir do Plano Nacional de Capacitação dos Agricultores
Familiares,  serviços  de  terceiros e manter convênios com os estados
(Sistema de Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER), para realiza
ção  de  cursos,  oficinas,  estágios  e  intercâmbios  com os agentes
multiplicadores em agricultura familiar.
AGENTE EXECUTOR    :
COOPERATIVA DOS TECNICOS E AUTONOMOS DE SERGIPE
*** TIPO DE ADMINISTRACAO NAO IDENTIFICADA ***
QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
CONTRATO DE REPASSE
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 95.502,00

4.3.15  CONSTATAÇÃO:
CONTRATO  DE  REPASSE FIRMADO SEM ATENDIMENTO DE REQUISITOS NORMATIVOS

FATO:
Trata-se  do  Contrato  de  Repasse  n.º 157978-20/2003, registrado no
SIAFI  sob  o  n.º 491482, firmado em 24/12/2003 entre o Ministério do
Desenvolvimento   Agrário(MDA),   representado  pela  Caixa  Econômica
Federal  e  a  Cooperativa  e  Autônomos  de  Sergipe  - COOPTASE, com
vigência  inicial  prevista  para  24/12/2004, que foi, até o momento,
objeto  de sete prorrogações mediante cartas reversais, estando fixado
em 30/09/2006 o prazo final da vigência.
O valor pactuado do Contrato de Repasse é de R$ 95.502,00, dos quais R
$  8.682,00  correspondem  à  contrapartida  a  ser  implementada pela
COOPTASE  em  bens  e  serviços  economicamente  mensuráveis,  segundo
constante   no   Plano   de  Trabalho,  para  a  execução  do  objeto,
insuficientemente  descrito  como  "capacitar  famílias  assentadas  e
jovens assentados em regime de alternância".
Até   o   momento,   o   contrato  encontra-se  em  execução  e  foram
desbloqueados recursos para a contratada em duas parcelas: a 1ª, em 13
de agosto de 2004, no valor de R$ 33.000,00 e a 2.ª, em 26/01/2005, no
valor de R$ 39.420,00, totalizando a liberação de R$
72.420,00 dos R$ 86.820,00, que constitui o valor total do repasse.
O  Convênio  encontra-se paralisado, prorrogado por meio de sucessivas
cartas reversais a pedido da contratada.
Por  tratar-se  de  atividades  desenvolvidas  em parte no interior do
Estado  e  em  parte  em Aracaju, porém com os participantes vindos do
interior, não foi possível efetuar verificações em campo para aferir a
execução  das atividades, ficando a equipe de fiscalização restrita ao
exame documental.
  Constatamos que o Contrato de Repasse foi firmado sem que houvesse o
cumprimento   de   requisitos   exigidos   pela   IN/STN   n.º   1/97,
principalmente  no  que  diz  respeito  ao Plano de Trabalho que lhe é
parte integrante, independentemente de transcrição:



Controladoria-Geral da União                                                                Secretaria Federal de Controle Interno 301
Missão da SFC: “Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos.”

22º Sorteio de Unidades Municipais –  Aracaju - SE

-  A descrição do objeto a ser executado é vaga e sem objetividade, em
inobservância ao art.2º;
-  Preenchimento  incorreto  e  incompleto  do  Plano  de Aplicação de
Recursos, como a seguir demonstrado:

7- PLANO DE APLICAÇÃO (R$1,00)
Natureza da Despesa Participação
Código Especificação MDA Proponente* Total
335041 Contribuições 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Total: 86.820,00 8.682,00 95.502,00
Recursos financeiros(*)assinalar com “x” a forma da

contrapartida X bens e serviços economicamente
mensuráveis

.

Note-se que o código usado em "natureza de despesa", é em verdade o da
origem  dos recursos e não os códigos correspondentes aos elementos de
despesa  em  que  os  recursos serão usados na execução do objeto, por
exemplo:  material  de  consumo,  diárias, etc. Ademais, nos termos do
inciso  V  do  art.  2. deveria haver a discriminação dos valores para
cada  projeto  ou evento. O correto preenchimento, longe de se ser uma
formalidade,  é  que  auxilia  a  aferir,  no  momento  da  análise da
prestação  de  contas, se os recursos foram utilizados de acordo com a
programação;
-  A  declaração da proponente de que não se encontra em mora e nem em
débito  junto a qualquer órgão da Administração Pública Federal Direta
e Indireta, exigida pelo art. 2.º, VII da IN/STN n.º 1/97, encontra-se
sem  assinatura,  o  que  desde  logo obstaria a aprovação do Plano de
Trabalho.
Foi  encaminhada  a  Solicitação de Fiscalização n.º 182119-02 à Caixa
Econômica Federal (CEF), para que se justificasse quanto a ausência de
questionamentos  efetuados  à  COOPTASE  e  ao  órgão  gestor (MDA) no
sentido  de  fazer  complementar  os  requisitos faltantes do Plano de
Trabalho e no Projeto de Atividades.
A CEF manifestou-se por meio do Ofício 0354/2006/GIDUR/AJ, de 23/2006,
nos  seguintes  termos:  "Entendemos que não caberia questionamento ao
gestor,  uma  vez  que  o  PAT-  Plano  de Atividades foi homologado e
encaminhado pelo próprio gestor."
Embora  seja correto que tanto o Plano de Trabalho quanto o Projeto de
Atividades  tenham  sido  encaminhados já homologados pelo MDA, não se
pode ignorar que a CEF é a representante deste mesmo MDA no momento da
assinatura do contrato e durante sua execução, além de ser responsável
pela  análise  de sua prestação de contas o que faz com que, existindo
incorreções  e  omissões,  tenha  ela  interesse  e  legitimidade para
diligenciar sua correção, quer junto à contratada, quer junto ao MDA.
Nesse  sentido,  temos  a  redação da cláusula terceira do contrato de
repasse,  que  afirma  ser responsabilidade da CEF "analisar eventuais
solicitações  de  reformulações  do  Plano  de  Trabalho  feitas  pelo
contratado, submetendo-as, quando for o caso, ao gestor do programa".
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Se a CEF é, nos termos contratuais, responsável por analisar possíveis
reformulações  é  porque  cabe a ela também responsabilidade acerca de
sua  "formulação", ou então, estaria previsto na cláusula terceira que
a  CEF  encaminhasse  os  eventuais  pedidos  de reformulação para que
fossem analisados pelo Órgão Gestor.
Se cabe a CEF a análise da prestação de contas, cabe a ela diligenciar
desde  o  início,  para  que  estejam presentes todos os elementos que
garantam a sua correta análise, como é o caso do plano de aplicação de
recursos contendo detalhamento dos elementos de despesas.
Em  termos mais simples, se a contratada não diz o quanto e em que vai
gastar,  posteriormente  tais  gastos  não  poderão  ser  corretamente
analisados.

EVIDÊNCIA:
Processo 2646.157978-20/2003;
Ofício n.° 0354/2006/GIDUR/AJ, de 23/08/2006

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 473.494.256-00  NOME: ARGILEU MARTINS DA SILVA
CARGO: GERENTE DE PROJETO SAF/MDA

4.3.16  CONSTATAÇÃO:
APROVAÇÃO   DE  PROJETO  DE  ATIVIDADES  SEM  DETALHAMENTO  DE  CUSTOS

FATO:
Foi  verificado  que  o  Projeto  de  Atividades  (PAT), integrante do
Contrato de Repasse 157978-20, aprovado em 23/01/2004 pelo MDA, mantém
a  mesma ausência do detalhamento já consignada em relação ao Plano de
Trabalho.
Em  relação  aos  custos, o grau de detalhamento apenas chega ao valor
unitário  de  cada  tipo  de  evento,  porém sem detalhar a composição
daquele preço unitário.
Em  relação  às  atividades  programadas,  temos  no  referido  PAT os
seguintes preços unitários:
Oficinas - R$ 957,00
Laboratórios - R$ 6.820,00
Visitas - 814,00
Nada  há no referido Projeto de Atividades dados referentes à obtenção
de  tais  valores  (memórias  de  cálculo),  nem de quais elementos de
despesa  formam sua composição, conseqüentemente de nada servindo para
subsidiar a futura análise da prestação de contas.

EVIDÊNCIA:
Plano  de  Trabalho  integrante  do  Contrato de Repasse n.º 157978-20
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MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 473.494.256-00  NOME: ARGILEU MARTINS DA SILVA
CARGO: GERENTE DE PROJETOS SAF/MDA

4.3.17  CONSTATAÇÃO:
PAGAMENTO  DE  AJUDA  DE  CUSTO  A PESSOAS NÃO DOCUMENTADAS - PREJUÍZO
POTENCIAL DE R$ 2.350,00.

FATO:
Nas  prestações  de  contas  feitas  pela  Cooperativa  de  Técnicos e
Autônomos  de  Sergipe  -  COOPTASE, referentes a 1ª e 2.ª parcelas do
Contrato  de Repasse n.°157978-20, verificamos o pagamento de ajuda de
custo,  no  valor de R$ 50,00 cada, aos participantes de atividades. O
valor  pago  a  título de ajuda de custo na primeira parcela foi de R$
4.650,00, ou seja, foram efetuados pagamentos para 93 participantes, e
na 2ª parcela foi de R$ 8.500,00, ou seja, para 170 participantes.
Em  função  da  ausência  de  detalhamento  do  Plano de Trabalho e do
Projeto  de Atividades, não foi possível determinar se tais pagamentos
estavam   inicialmente   previstos,   entretanto,   foram  constatados
pagamentos  a pessoas não documentadas, que entendemos não poderem ser
recepcionados  já  que  não é possível comprovar a quem foram pagos os
valores,  ademais,  sendo a pessoa não documentada inapta à prática de
atos   civis  como  matricular-se  em  escolas,  ser  beneficiária  de
programas  sociais,  etc. Cumpre ainda observar, que em se tratando de
eventos  de  capacitação  de assentados rurais, de caráter educativo e
formador  de  cidadania,  a  COOPTASE,  ao  deparar-se  com jovens não
documentados,  deveria  orientar e exigir deles a regularização de sua
situação civil, como pré-requisito para sua participação nos eventos.
O  montante  pago  a jovens não documentados foi de R$ 1.150,00 na 1.ª
parcela e R$ 1.200,00, totalizando R$ 2.350,00 em pagamentos.
Ainda  em relação aos pagamentos efetuados a título de ajuda de custo,
encaminhamos  a  SF  n.°182119-01  à  COOPTASE,  no sentido que fossem
esclarecidos.  A  COOPTASE  manifestou-se  em  17/08/2006  por meio de
correspondência firmada por sua Presidente, afirmando que "o pagamento
de  ajuda  de custo foi realizado aos jovens participantes dos eventos
laboratórios, para uso com necessidades pessoais e deslocamento, sendo
que para laboratórios gerenciais, em função de realização intercalados
com   os   laboratórios  tecnológicos,  os  jovens  participantes  não
receberam ajuda de custo".
A   esse   respeito,   observamos   que   os  participantes  receberam
alimentação,  haja  vista  a  existência de notas fiscais referentes à
aquisição  de  alimentos,  e  a  "buffet".  Em  relação  a transporte,
observamos  que  os jovens partícipes dos eventos eram provenientes de
diversos  municípios  do Estado, não sendo justificáveis pagamentos de
valores  iguais para deslocamentos diferentes, o que deveria ser feito
por  meio  de ressarcimento dos valores gastos pelos participantes com
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passagens  terrestres, mediante apresentação de comprovante de emissão
das mesmas.

EVIDÊNCIA:
Processo   2646.157978-20/2003,   volume   principal   e   volume   II

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 412.938.005-20  NOME: ZENAIDE DA SILVA SANDRES
CARGO: PRESIDENTE DA COOPTASE

4.3.18  CONSTATAÇÃO:
COMPROVANTES  DE  DESPESAS  NÃO  NOMINAIS À CONTRATADA, NO VALOR DE R$
2.085,06.

FATO:
Nas  prestações  de  contas  feitas  pela  Cooperativa  de  Técnicos e
Autônomos  de  Sergipe  -  COOPTASE, referentes à 1ª e 2.ª parcelas do
Contrato   de   Repasse  n.°157978-20,  verificamos  a  existência  de
comprovantes  de  despesas  por  meio  de  notas  e cupons fiscais não
nominais à contratada, sendo por isso vedado que fossem efetuados tais
pagamentos  com  recursos oriundos do repasse, nos termos do art.30 da
IN/STN n.° 1/97.
Cumpre  observar  que quando da apresentação da prestação de contas da
1ª parcela, obrigatória nos termos da cláusula sexta do instrumento de
repasse  para  que  seja  liberada  outra  parcela,  a Caixa Econômica
recepcionou  os  pagamentos  não nominais sem ao menos ressalvá-los ou
fazer   comunicação   à   contratada,   dando  margem  assim  a  novas
ocorrências.
Os  pagamentos não nominais constantes das prestações de contas são os
seguintes:
a) Primeira Parcela:

Documento Despesa Valor (R$) Data
Recibo Táxi 130,00 21/09/04
Recibo Táxi 80,00 10/09/04
Recibo Táxi 75,00 27/09/04
NF 001261 Gasolina 71,50 19/10/04
Recibo Táxi 110,00 22/09/04
CF 054773 Papel 15,40 30/08/04
CF 07253 Câmera fotog. 98,00 20/09/04
CF 05759 Mat. Papelaria 31,90 20/09/04
CF ilegível supermercado 52,53 11/09/04
CF 02669 Álcool comb. 29,00 21/10/04
CF 00630 Mat papelaria 21,70 30/08/04
CF 001171 Mat. Limpeza 14,24 31/08/04
CF 000102 gasolina 20,00 22/10/04
CF 018096 Álcool comb. 25,01 20/10/04
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Documento Despesa Valor (R$) Data
CF 002660 Álcool comb. 15,00 21/10/04
CF 003164 Gasolina 20,00 11/09/04
CF 000043 Mat.limpeza e aliment. 11,28 30/08/04
NF 019203 Gasolina 10,00 03/09/04
                               TOTAL       830,56

.

Em  relação  às  notas  e  cupons  fiscais  relativos  a combustíveis,
observamos que não há identificação dos veículos abastecidos.
b) Segunda Parcela:

Documento Despesa Valor (R$) Data
CF 000131 Mat. Elétrico e hidr. 44,05 18/02/05
CF 001276 Mat. Papelaria 101,50 31/01/05
CF 008408 Gasolina 50,00 03/02/05
CF 036421 Gasolina 30,00 02/03/05
CF 004527 Salgadinhos 47,50 17/02/05
CF 036576 Gasolina 50,00 03/03/05
CF 004614 Gasolina 50,00 22/02/05
CF 033395 Gasolina 50,00 13/02/05
CF 000049 Mat. Papelaria 45,89 31/01/05
CF 000034 Gasolina 50,00 21/02/05
CF 008408 Gasolina 50,00 14/02/05
CF 192.490 Espetinhos e carvão 12,96 24/02/05
CF 8148 Mat papelaria 28,40 14/02/05
NF 113981 Gasolina 50,00 02/02/05
CF 036042 Gasolina 50,00 28/02/05
CF 004875 Gasolina 30,00 01/03/05
NF 002306 Serviço fotográfico 18,90 15/02/05
CF 035106 Gasolina 50,00 23/02/05
CF 001334 Mat Papelaria 54,50 14/02/05
CF 098415 Supermercado      (1) 82,63 24/02/05
CF 004055 Gasolina 30,00 16/02/05
CF 004142 Gasolina 50,00 18/02/05
CF 021950 Supermercado 16,60 03/02/05
CF 035335 Gasolina 50,00 24/02/05
CF 004951 Filme gold 12,50 15/02/05
CF 003585 Supermercado      (2) 29,39 17/02/05
NF 005619 Alimento 26,23 14/02/05
CF 003811 Gasolina 50,00 31/01/05
CF 214.975 Supermercado 24,72 14/02/05
CF 154.816 Supermercado 18,73 15/02/05
                        TOTAL           1.254,50

.

É  necessário  observar  que a prestação de contas referente à segunda
parcela  está  limitada  à  relação  de  pagamentos  e comprovantes de
despesa,  não  existindo  no  processo  nem  o  encaminhamento  nem  a
documentação  técnica  referente  ao  que  foi  executado nessa etapa,
impossibilitando  checar a compatibilidade das datas de realização com
as das despesas efetuadas.
Outro ponto a ser registrado é que nos cupons fiscais marcados com (1)
e  (2),  além  da  falha  apontada quanto a não serem nominais, existe
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falha  ainda  mais grave e não passível de justificativa: no cupom (1)
está  registrada  a  aquisição de 48 latas de cerveja Kaiser, no valor
total  de  R$  40,32 e no cupom (2) está registrada a aquisição de uma
garrafa de vinho tinto seco, no valor de R$ 22,48.
Encaminhamos  a  Solicitação de Fiscalização n.° 182119-02 à CEF, para
que   ela   justificasse   a   liberação  da  2ª  parcela  apesar  das
impropriedades verificadas na prestação de contas da 1ª parcela, entre
outras,  a  existência  de  comprovantes  de  despesas  não nominais à
Contratada.
A  CEF  manifestou-se por meio de Nota Técnica, encaminhada mediante o
Ofício   n.°   0354/2006  e  a  respeito  dos  comprovantes  assim  se
justificou:  "Cupons  Fiscais  não nominais à Entidade, evidentemente,
não  configuram  uma maneira correta de comprovar gastos, apesar de os
tributos estarem ali inclusos, e os materiais neles relacionados serem
pertinentes  à  atividade  de  capacitação,  como papel ofício, câmera
fotográfica, marcador, estilete largo, giz de cera, grampeador, régua,
cola,  fita  adesiva,  clips,  grampo,  etiqueta,  etc,;  além disso o
somatório  destes  cupons não são representativos, percentualmente, em
relação  ao  custo  total  da  capacitação  e além disso se tratava de
materiais   indispensáveis   à   realização  das  diversas  etapas  da
capacitação."
A  exigência  de  comprovante  nominal  à  Contratada  não obsta que a
aquisição  seja feita, apenas exige-se que a comprovação seja por meio
de  documento  nominativo  ao comprador. Ademais, espera-se que a CEF,
enquanto  Contratante  e  fiscalizadora do Contrato de Repasse exija o
fiel  cumprimento  da  legislação  pertinente,  bem  como  do  próprio
instrumento de repasse.

EVIDÊNCIA:
Processo   2646.157978-20/2003,   volume   principal   e   volume   II

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 412.938.005-20  NOME: ZENAIDE DA SILVA SANDRES
CARGO: PRESIDENTE DA COOPTASE

4.3.19  CONSTATAÇÃO:
INDÍCIOS  DE  PAGAMENTO  DE  DESPESAS ALHEIAS AO OBJETO DO CONVÊNIO NO
VALOR DE R$ 12.000,00

FATO:
Na  prestação  de contas referente à 1ª parcela do Contrato de Repasse
n.°  157978-20/2003,  verificamos  a comprovação de despesa relativa a
"buffet",  por  meio  da  NF  avulsa de prestação de serviços n.°5737,
expedida  em  23/12/2004,  no  Município  de Santa Luzia do Itanhy, no
valor de R$ 12.000,00.
A  Nota  fiscal  não  discrimina quantitativamente os serviços, apenas
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referindo-se  a  serviços  prestados  nas atividades desenvolvidas nos
assentamentos  Vitória da União, Santa Luzia e outros, por ocasião das
oficinas.
Ocorre  que,  segundo  correspondência  encaminhada em 17/08/2006 pela
Contratada  à  Equipe de Fiscalização, as referidas oficinas ocorreram
entre  02/09/2004  e  10/10/2004  e  o recurso referente a 1.ª parcela
encontrava-se  disponível desde 13/08/2004, inexistindo razão para que
o  pagamento  fosse  efetuado  e  a  Nota  fiscal  expedida  apenas em
23/12/2004, mais de dois meses após a realização das oficinas.
Ademais, o valor é superior a R$ 8.000,00, o que tornaria necessária a
licitação,  na modalidade convite, o que não foi feito, assim como não
houve  sequer  cotação  de preços, infringindo o art. 27 da IN/STN n.°
1/97.
Assim, dada a insuficiente discriminação dos serviços prestados, à não
coincidência  da  época de emissão da nota com o período de atividades
do  convênio,  e,  em  função  da ausência do procedimento licitatório
obrigatório,  entendemos  que  a  despesa  não pode ser custeada pelos
recursos repassados.

EVIDÊNCIA:
Processo   2646.157978-20/2003,   volume   principal   e   volume   II
Informação prestada pela Contratada em 17/08/2006.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 412.938.005-20  NOME: ZENAIDE DA SILVA SANDRES
CARGO: PRESIDENTE DA COOPTASE

4.3.20  CONSTATAÇÃO:
COBRANÇA  INDEVIDA  DE  TAXA  DE ADMINISTRAÇÃO NO VALOR DE R$ 1.704,00

FATO:
Na  prestação  de  contas  referente  a  1ª  parcela e 2.ª parcelas do
Contrato  de Repasse n.° 157978-20/2003, verificamos, nos comprovantes
de   pagamento   de   serviços   prestados,  a  inclusão  de  taxa  de
administração,  cuja  cobrança  é expressamente vedada pelo IN/STN n.°
1/97,  nos seguintes valores:

CPF do prestador Valor Bruto(R$) Taxa administrativa
(R$)

265.326.205-30 950,00 95,00
944.843.925-34 880,00 88,00
664.173.335-15 880,00 88,00
503.613.845-72 600,00 60,00
944.843.925-34 950,00 95,00
265.326.205-50 950,00 95,00
944.843.925-34 950,00 95,00
944.843.925-34 880,00 88,00
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CPF do prestador Valor Bruto(R$) Taxa administrativa
(R$)

664.173.335-15 880,00 88,00
503.613.845-72 600,00 60,00
015.425.715-02 600,00 60,00
015.425.715-02 600,00 60,00
944.843.925-34 880,00 88,00
944.843.925-34 880,00 88,00
265.326.205-30 950,00 95,00
265.326.205-30 950,00 95,00
944.843.925-34 950,00 95,00
944.843.925-34 950,00 95,00
664.173.335-15 880,00 88,00
664.173.335-15 880,00 88,00
TOTAL DAS TAXAS ADMINISTRAT.  1.704,00

Observamos que na prestação de contas referentes à 1ª parcela já havia
cobrança   de   taxa   administrativa,   sem   que   a  CEF  efetuasse
questionamento, liberando a 2.ª parcela. Nesse sentido, encaminhamos a
SF  182119-02  para  que  a CEF se manifestasse, o que fez por meio de
Nota  Técnica,  encaminhada  mediante o Ofício n.° 0354/2006/GIDUR/AJ,
nos seguintes termos: "Recibos contendo descontos atribuídos a taxa de
administração; a IN 01/97 veda textualmente o custeio da referida taxa
de  administração  com recursos do OGU; embora quem custeou a referida
taxa  de administração não foi o OGU mas sim os técnicos que abdicaram
de parcela de seus salários, em favor de sua associação".
A   manifestação   da   CEF   carece   de  sentido,  uma  vez  constar
explicitamente   dos   recibos   o   desconto   referente  à  taxa  de
administração  e  nenhum  suporte  documental  para  a  tese da doação
voluntária aludida.

EVIDÊNCIA:
Processo   2646.157978-20/2003,   volume   principal   e   volume   II
Ofício n.° 0354/2006/GIDUR/AJ e Nota Técnica anexa.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 412.938.005-20  NOME: ZENAIDE DA SILVA SANDRES
CARGO: PRESIDENTE DA COOPTASE

4.3.21  CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA  DE  RECOLHIMENTOS DE TRIBUTOS DESCONTADOS AOS PRESTADORES DE
SERVIÇO, NO VALOR DE R$ 2.729,60

FATO:
Na  prestação  de  contas  referente  a  1ª  parcela e 2.ª parcelas do
Contrato  de Repasse n.° 157978-20/2003, verificamos, nos comprovantes
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de  pagamento  de  serviços prestados, os descontos referente a INSS e
ISS, não existindo, entretanto, o correspondente recolhimento:

CPF do
prestador

Valor
Bruto(R$)

Valor calculado
e não recolhido
de ISS (R$)

Valor calculado
e não recolhido
de INSS (R$)

265.326.205-30 950,00 47,50 104,50
944.843.925-34 880,00 44,00 96,80
664.173.335-15 880,00 44,00 96,80
503.613.845-72 600,00 30,00 66,80
944.843.925-34 950,00 47,50 104,50
265.326.205-50 950,00 47,50 104,50
944.843.925-34 950,00 47,50 104,50
944.843.925-34 880,00 44,00 96,80
664.173.335-15 880,00 44,00 96,80
503.613.845-72 600,00 30,00 66,80
015.425.715-02 600,00 30,00 66,80
015.425.715-02 600,00 30,00 66,80
944.843.925-34 880,00 44,00 96,80
944.843.925-34 880,00 44,00 96,80
265.326.205-30 950,00 47,50 104,50
265.326.205-30 950,00 47,50 104,50
944.843.925-34 950,00 47,50 104,50
944.843.925-34 950,00 47,50 104,50
664.173.335-15 880,00 44,00 96,80
664.173.335-15 880,00 44,00 96,80
TOTAIS:                   852,00            1.877,60

EVIDÊNCIA:
Processo   2646.157978-20/2003,   volume   principal   e   volume   II

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 412.938.005-20  NOME: ZENAIDE DA SILVA SANDRES
CARGO: PRESIDENTE DA COOPTASE

4.3.22  CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO DA APLICAÇÃO DE CONTRAPARTIDA NO VALOR DE R$
3.830,00   E   INSUFICIENTE   COMPROVAÇÃO  NO  VALOR  DE  R$  3.412,00

FATO:
Na  prestação  de contas referente à 1ª parcela do Contrato de Repasse
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n.°  157978-20,  foi  apresentada,  a  título de contrapartida, a Nota
Fiscal  de  Prestação  de  Serviços  n.°  0054,  emitida  pela própria
contratada  COOPTASE,  em  30/09/2004,  no  valor de R$ 3.300,00, cuja
discriminação   refere-se   a  01  (hum)  pagamento  de  diárias  para
mobilização,  organização  e realização das oficinas e laboratórios na
1ª etapa do projeto de capacitação de jovens assentados.
A  nota  não  discrimina quantas diárias foram pagas, a quem ou em que
períodos,  mostrando-se  insuficiente  para  a mensuração econômica de
contrapartida efetuada em serviços.
Em  relação a 2.ª parcela, a contrapartida corresponder ao valor de R$
3.942,00.
Na  relação de pagamentos, que montou a R$ 39.532,72, não foi indicado
nenhum  comprovante  específico de contrapartida e, sendo R$ 39.420,00
referentes   ao   valor   do   repasse,  temos  apenas  R$  112,00  de
contrapartida  comprovada  e  de  forma  insuficiente,  visto  que não
demonstrada de forma mensurável economicamente.
Os restantes R$ 3.830,00 referentes à contrapartida da segunda parcela
não tiveram nenhuma comprovação.
É  importante  observar que a contrapartida em serviços não dispensa a
comprovação, mensurável economicamente, nos termos da IN/STN n.°1/97.

EVIDÊNCIA:
Processo   2646.157978-20/2003,   volume   principal   e   volume   II

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 412.938.005-20  NOME: ZENAIDE DA SILVA SANDRES
CARGO: PRESIDENTE DA COOPTASE

4.3.23  CONSTATAÇÃO:
PAGAMENTOS  DE  DESPESAS  PESSOAIS COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE

FATO:
Nas prestações de contas referentes a 1ª e 2.ª parcelas do Contrato de
Repasse  n.°  157978-20, foram verificadas, nas notas e cupons fiscais
apresentados  para  comprovar  as  despesas  pagas  na  realização das
atividades,  itens  que,  por sua natureza e/ou por seus quantitativos
não se coadunam com a realização de eventos de capacitação, tais quais
Oficinas, Laboratórios e Visitas.
É oportuno salientar que, em face da ausência de detalhamento do Plano
de  Trabalho  e  do  Projeto  de  Atividades,  a tarefa de analisar as
despesas  tornou-se  mais  complexa,  entretanto,  os  itens  a seguir
elencados  são compatíveis, por sua natureza e seus quantitativos, com
compras  domésticas  e  não  com  a  realização  de  eventos  para  25
participantes (oficinas) ou para 50 participantes(laboratórios), sendo
inaceitável seu pagamento com recursos do repasse.
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DATA NOTA/CUPO
M FISCAL

ITEM QUANT. VALOR
TOTAL/ITEM(R$
)

11/02/05 000040 Protetor diário
carefree

1 1,25

11/02/05 000040 Sabonete lux glicerina 1 0,96
29/01/05 003999 Vodka Natasha 1 6,59
29/01/05 004000 Lazanha 2 12,66
29/01/05 004005 Protetor diário

carefree
1 2,68

29/01/05 004005 Creme dental 1 1,59
29/01/05 004005 Absorvente always 1 4,18
25/02/05 003975 Coração de frango 1 7,17
29/01/05 003998 Cerveja skol-lata 2 2,34
29/01/05 003997 Amaciante p/roupa 1 3,12
29/01/05 003997 Absorvente 1 4,18
29/01/05 003997 Shampoo seda 1 1,36
29/01/05 003997 Cond. p/cabelo 1 5,99
29/01/05 003997 Desodorante 2 3,32
29/01/05 003981 Leite condensado 1 1,99
29/01/05 003994 Barbeador supermax 1 4,29
29/01/05 003994 Biscoito recheado 1 0,91
29/01/05 003973 Yakult 2 1,50
29/01/05 003974 Hidratante corporal 1 3,62
26/02/05 00096 Tirinhas de frango 1 2,15
26/02/05 00096 Lazanha perdigão 1 6,56
26/02/05 00096 Cerveja antártica 1 1,13
24/02/05 098415 Cerveja kaiser lata 48 40,32
17/02/05 003585 Vinho tinto 1 22,48
24/02/05 098415 Flan chocolate 2 1,98
24/02/05 098415 Cond. p/cabelo 1 4,55
24/02/05 098415 Desodorante 1 4,05
24/02/05 098415 Shampoo fructis 1 3,65
24/02/05 098415 Aparelho barba 1 1,29
                                            TOTAL    157,86

Há que ser registrado que a inclusão de objetos de higiene pessoal nem
a  título de eventualidade relativa à realização dos laboratórios pode
ser  justificada,  uma  vez que os participantes receberam R$ 50,00, a
título de ajuda de custo, para fazer frente a despesas de deslocamento
e necessidades pessoais.
Em  que  pese  a  baixa  materialidade  da  constatação,  o  bem a ser
custodiado, a moralidade, é de valor inestimável.

EVIDÊNCIA:
Processo   2646.157978-20/2003,   volume   principal   e   volume   II

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica
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ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 412.938.005-20  NOME: ZENAIDE DA SILVA SANDRES
CARGO: PRESIDENTE DA COOPTASE

4.3.24  CONSTATAÇÃO:
INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE LICITAR

FATO:
Nas prestações de contas referentes a 1ª e 2.ª parcelas do Contrato de
Repasse   n.°   157978-20,   verificou-se  que  não  foi  observada  a
necessidade  de  proceder  a licitações nas aquisições superiores a R$
8.000,00,  bem  como  a  necessidade  de efetuar cotações de preço nos
valores  inferiores,  constituindo-se  em  inobservância ao art. 27 da
IN/STN n.°1/97, que determina a observância à Lei. 8.666/93.
As  despesas referentes à alimentação, foram superiores ao valor de R$
8.000,00,  o  que  determinaria  a  obrigatoriedade  de  licitação  na
modalidade convite.

EVIDÊNCIA:
Processo   2646.157978-20/2003,   volume   principal   e   volume   II

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 412.938.005-20  NOME: ZENAIDE DA SILVA SANDRES
CARGO: PRESIDENTE DA COOPTASE

AÇÃO              :
4260
FOMENTO A ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL PARA AGR
ICULTORES FAMILIARES - NACIONAL
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Garantir o desenvolvimento sustentável dos agricultores familiares,por
meio da elevação da produtividade e da preservação do meio ambiente.
ORDEM DE SERVIÇO   : 182103
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
Disponibilização, para as empresas e entidades públicas e privadas  de
assistência técnica e extensão rural,  de  meios  para que efetivem  a
prestação de serviços de assistência técnica, com foco na construção e
universalização de tecnologia agropecuária, elaboração, análise e acom
panhamento de projetos da agricultura familiar.
AGENTE EXECUTOR    :
FEDERACAO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO ESTADO SE
*** TIPO DE ADMINISTRACAO NAO IDENTIFICADA ***
QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
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CONTRATO DE REPASSE
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 280.000,00

4.3.25  CONSTATAÇÃO:
ASSINATURA  DE  CONTRATO  DE  REPASSE  SEM  APROVAÇÃO  DO  PROJETO  DE
ATIVIDADES

FATO:
Trata-se do Contrato de Repasse n.º18454103, registrado no SIAFI sob o
n.º 542623, firmado em 26/12/2005 entre o Ministério do
Desenvolvimento   Agrário(MDA),   representado  pela  Caixa  Econômica
Federal  e  a  Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado de
Sergipe  (FETASE),  com vigência até 27 de fevereiro de 2007, no valor
de  R$ 280.000,00, dos quais R$ 30.000,00 correspondem à contrapartida
a  ser  implementada  pela  FETASE  em  bens e serviços economicamente
mensuráveis,  para  a  execução  de  Projeto de Assistência e Extensão
Rural  para  fortalecimento  da organização da Produção da Agricultura
Familiar em 14 municípios sergipanos.
Constatamos  que  embora  tenha  sido firmado o Contrato de Repasse em
26/12/2005,  isso  foi feito sem que o Projeto de Atividades estivesse
finalizado  e  aprovado,  verificando  inclusive  a  sua  ausência  no
processo  e  o  conseqüente  atraso  na  liberação  para  o início das
atividades, estando já os recursos em conta bancária desde 16/05/2006.
Cumpre observar que o referido contrato de repasse não possui cláusula
suspensiva,  que poderia permitir a entrega da documentação técnica "a
posteriori",  e,  que  sua  cláusula  segunda,  relativa  ao  Plano de
Trabalho,  encontra-se  redigida nos seguintes termos: "O detalhamento
dos   objetivos,  metas  e  etapas  de  execução  com  os  respectivos
cronogramas,  devidamente  justificados,  para  o  período de vigência
deste  Contrato  de  Repasse,  constam  do  Plano  de  Trabalho  e  do
respectivo   Projeto   de   Atividades,   anexos   ao  processo  acima
identificado,  que  passa  a fazer parte integrante deste instrumento,
independente de transcrição." Assim, não se poderia assinar o Contrato
de  Repasse  sem que o Projeto de Atividades se encontrasse elaborado,
aprovado  pelo  Ministério  do Desenvolvimento Agrário e fizesse parte
integrante do processo.
A  Caixa  Econômica Federal foi questionada por meio da Solicitação de
Fiscalização  n.º  182103-01  a respeito de não ter ainda autorizado o
início  das atividades de execução do convênio e em sua resposta, dada
no   Ofício   n.º  0344/2006/GIDUR/AJ,  de  16/08/2006,  justificou-se
afirmando  que "não foi autorizado o início das atividades do contrato
em  questão,  em  decorrência  de  não  termos  recebido  o Projeto de
Atividades - PAT do Gestor do Programa (MDA)", confirmando assim que o
contrato de repasse foi firmado sem o detalhamento técnico necessário,
contido no documento faltante.
Foi  encaminhada  a  SF  n.°182103-02  para  a  FETASE,  solicitando a
apresentação  do Projeto de Atividades. Em sua resposta, foi anexado o
Projeto  de Atividades enviado ao MDA e que por ele foi devolvido para
alterações,  conforme  constante de correspondência eletrônica enviada
por  técnica  do referido Ministério em 28/07/2006, sugerindo diversas
alterações   relativas   a   número   de  participantes,  ausência  de
detalhamento relativo a despesas com material didático,
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inconsistências  nos  valores  das  diárias, diferenças de valores nas
refeições, horas técnicas, etc.
Em  relação  às  diárias,  assim  se  posiciona a técnica: "Neste item
encontrei em todas as metas uma grande variação no valor das diárias.
Sugiro  que  faças  uma  boa  justificativa,  pois assim como está não
poderei aceitar".

EVIDÊNCIA:
Processo  n.°2646.184541-03/2005,  resposta da FETASE à SF n.° 182103-
02;  versão  do  Projeto  de  Atividades,  e-mail  de  técnica do MDA,
de 28/07/2006, Ofício 0344/2006/GIDUR/AJ, de 16/08/2006.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 518.478.847-68  NOME: GILBERTO MAGALHAES OCCHI
CARGO: SIGNATáRIO PELA CEF

4.3.26  CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA  DE  DETALHAMENTO  DO  PLANO  DE  TRABALHO; INCONSISTÊNCIA DE
PREENCHIMENTO

FATO:
Constatamos  que  o  Contrato  de  Repasse n.º 18454103, registrado no
SIAFI  sob  o  n.º  542623, além da ausência do Projeto de Atividades,
tratada   em   constatação   específica,  apresenta  insuficiência  de
detalhamento  no  Plano  de Trabalho nos termos da Instrução Normativa
STN  n.º01/97,  que,   em  seu  art.  2°, define como requisito para a
celebração  a descrição completa do objeto a ser executado e descrição
das metas a serem atingidas, qualitativa e quantitativamente.
a)   Justificativa  da  proposição:  Demasiado  genérica,  adequada  a
justificar  qualquer  tipo de ação relacionada à extensão rural, porém
não  insuficiente  para  justificar a escolha desta ação, entre tantas
outras que poderiam ser desenvolvidas.
b)  Inconsistência  no preenchimento: Segundo o quadro "8" do Plano de
Trabalho,  relativo  ao  cronograma  de  desembolso,  o desembolso dos
recursos  relativos  às  oito metas que compõem o projeto ocorreria em
apenas dois meses consecutivos (novembro e dezembro de 2005), porém no
quadro  "4",  referente  a metas e estimativa de custo, os períodos de
consecução  das  metas  vai  de novembro de 2005 até junho de 2006, ou
seja,  há  incoerência,  que,  futuramente  levará  a  dificuldades no
acompanhamento  da  execução,  objetivo  maior  do  adequado  Plano de
Trabalho.
c)  Ausência de descrição qualitativa das metas. A meta 2, corresponde
a realização de diagnóstico, sem que seja informado de que diagnóstico
se  trata,  o  mesmo  ocorrendo com as metas relativas à realização de
intercâmbio e capacitação de técnicos, tornando o Plano de Trabalho um
instrumento inócuo para futuro acompanhamento da execução do objeto.
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Questionada  a  Caixa Econômica Federal, por meio da SF n.º 182103-01,
de  09/08/2006,  a  respeito  da  insuficiente  descrição, no Plano de
Trabalho,  do objeto a ser executado, posicionou-se por meio do Ofício
0344/2006/GIDUR/AJ  apenas  afirmando que a descrição do objeto consta
do  campo 3, complementado pelo campo 4 do Plano de Trabalho, o que em
nada acrescentou, já que não foi questionada a ausência de descrição e
sim a sua insuficiência.

EVIDÊNCIA:
Processo   n.º   2646.184541-03/2005,  Ofício  n.º  0344/2006/GIDUR/AJ

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 476.705.175-49  NOME: JOEL JOSE DE FARIAS
CARGO: PRESIDENTE DA FETASE
CPF  : 518.478.847-68  NOME: GILBERTO MAGALHAES OCCHI
CARGO: SIGNATáRIO REPRESENTANDO O MDA

AÇÃO              :
4260
FOMENTO A ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL PARA AGR
ICULTORES FAMILIARES - NACIONAL
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Garantir o desenvolvimento sustentável dos agricultores familiares,por
meio da elevação da produtividade e da preservação do meio ambiente.
ORDEM DE SERVIÇO   : 182121
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
Disponibilização, para as empresas e entidades públicas e privadas  de
assistência técnica e extensão rural,  de  meios  para que efetivem  a
prestação de serviços de assistência técnica, com foco na construção e
universalização de tecnologia agropecuária, elaboração, análise e acom
panhamento de projetos da agricultura familiar.
AGENTE EXECUTOR    :
FEDERACAO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO ESTADO SE
*** TIPO DE ADMINISTRACAO NAO IDENTIFICADA ***
QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
CONTRATO DE REPASSE
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 280.000,00

4.3.27  CONSTATAÇÃO:
DEFICIÊNCIAS  NA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONTRATO DE REPASSE
GERA PREJUÍZO POTENCIAL DE R$130.389,00.

FATO:
Trata-se    do   Contrato   de   Repasse   n.170818-56/2004/MDA/CAIXA,
registrado  no SIAFI sob o n.516798, firmado em 21 de dezembro de 2004
entre  a  União Federal por intermédio do MDA, representado pela Caixa
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Econômica   Federal   (CEF)   e   a  Federação  dos  Trabalhadores  da
Agricultura  do  Estado de Sergipe (FETASE), CNPJ 00.647.378./0001-81,
com  vigência  até  31  de  agosto  de  2006, no valor de R$280.000,00
(duzentos  e  oitenta  mil  reais),  sendo  R$250.000,00  (duzentos  e
cinquenta  mil reais) em recursos do contratante e R$30.000,00 (trinta
mil  reais)  como contrapartida do contratado, para implantação de uma
rede  de  serviços de assessoria técnica e educativa nos municípios do
Estado de Sergipe.
.
Até   o   momento,   foram   liberados  recursos  no  valor  total  de
R$161.720,00 (cento e sessenta e um mil, setecentos e vinte reais).
Em  sua  prestação  de  contas parcial para a CEF, a contratada FETASE
não  comprovou haver realizado licitação nem cotação de preços para as
seguintes despesas:
.
-------------------------------------------------------------------
- combustível:         R$ 17.199,00    .
- alimentação:         R$ 58.995,00    .
- transporte:          R$ 23.045,00    .
- instrutores:         R$ 23.560,00    .
- locação de veículos: R$  7.590,00    .
.
- total:               R$130.389,00
-------------------------------------------------------------------
.
Além  disso,  encontram-se  as seguintes deficiências nos comprovantes
de despesas apresentados pela FETASE:
.
-  recibos  de  alimentação  não  discriminam  a  quantidade  e o tipo
das refeições consumidas;  .
-recibos de alimentação com valores iguais para cidades
diferentes;  .
-  recibos  de  transporte  não  discriminam  o trajeto e a quantidade
de pessoas transportadas;  .
-  recibos  de  instrutores  não  discriminam  o  serviço realizado, a
quantidade de horas-aula, nem os tributos recolhidos;
-   notas   fiscais  de  abastecimento  não  identificam  os  veículos
abastecidos;  .
-   recibos  de  locação  de  veículos  não  identificam  os  veículos
alugados.
.
Na  análise  da  prestação de contas, a CEF não solicitou correção das
deficiências  nos  comprovantes.  Além disso, não exigiu a comprovação
da  realização  das  licitações  ou  justificativa  para a dispensa de
licitação.   Através  da  SF  n.182121-02,  a  equipe  de fiscalização
solicitou  justificativa  para  o  fato  descrito.   Por intermédio do
ofício  n.0346/2006,  a  CEF  informa  que  "as  referidas despesas se
constituíram  de  despesas  de  pronto  pagamento, e eram efetuadas no
decorrer das atividades realizadas".
.
Entretanto,  não  cabe  à  CEF  justificar a ausência de realização de
licitações  pela  contratada.  A  FETASE  não  realizou licitação para
compras  e  serviços  de valores até R$80.000,00 (modalidade convite),
não  justificou  a  dispensa  de  licitação,  não realizou pesquisa de
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preços  referenciais  no mercado, nem realizou estimativa do consumo e
utilização  prováveis,  como  preconiza  a  lei  8666/93,  artigo  17,
§7º,II. A CEF aprovou este procedimento.
.

EVIDÊNCIA:
Processo CEF CR 170818-56, SF n.182121-02, ofício CEF
0346/2006/GIDUR/AJ, ofício FETASE CR/CEF/2006 e anexos.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 581.925.068-00  NOME: JOSE ARNALDO DE GOIS
CARGO: ANALISTA PLENO DA CEF
CPF  : 256.047.085-34  NOME: GILDO DE SOUZA XAVIER FILHO
CARGO: GERENTE DE SERVIÇOS DA CEF

4.3.28  CONSTATAÇÃO:
DEFICIÊNCIAS  NA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONTRATO DE REPASSE
GERA PREJUÍZO POTENCIAL DE R$961,81.

FATO:
Trata-se    do   Contrato   de   Repasse   n.170818-56/2004/MDA/CAIXA,
registrado  no SIAFI sob o n.516798, firmado em 21 de dezembro de 2004
entre  a  União Federal por intermédio do MDA, representado pela Caixa
Econômica   Federal   (CEF)   e   a  Federação  dos  Trabalhadores  da
Agricultura  do  Estado de Sergipe (FETASE), CNPJ 00.647.378./0001-81,
com  vigência  até  31  de  agosto  de  2006, no valor de R$280.000,00
(duzentos  e  oitenta  mil  reais),  sendo  R$250.000,00  (duzentos  e
cinquenta  mil reais) em recursos do contratante e R$30.000,00 (trinta
mil  reais)  como contrapartida do contratado, para implantação de uma
rede  de  serviços de assessoria técnica e educativa nos municípios do
Estado de Sergipe.
.
Até   a   presente   data,   foram  liberados  recursos  no  valor  de
R$161.720,00  (cento  e sessenta e um mil setecentos e vinte reais). A
FETASE  apresentou  prestação  de  contas  parcial  à CEF relatando um
total  de  despesas  de  R$161.720,00.  Essa  prestação  de contas foi
aprovada pela CEF.
.
Constatamos,  contudo,  que  o  somatório dos comprovantes de despesas
apresentados  pela  FETASE  monta a R$160.758,19 (cento e sessenta mil
setecentos  e  cinquenta  e  oito reais e dezenove centavos), portanto
com  uma  diferença  de  R$961,81  (novecentos e sessenta e um reais e
oitenta  e  um  centavos).  Há,  inclusive,  entre os comprovantes, um
recibo  sem  assinatura  que  foi  aceito  pela  CEF.  Além disso, não
constam  da  prestação  de  contas  os  comprovantes  da  aplicação de
recursos   da   contrapartida   em  bens  ou  serviços  economicamente
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mensuráveis.
.
O  contrato  firmado entre a CEF e a FETASE prevê em sua cláusula 3.1d
que  é  obrigação  da  contratante receber e analisar as prestações de
contas   encaminhadas   pelo   contratado.  Portanto,  através  da  SF
n.182121-02,  a  equipe  de fiscalização solicitou à CEF justificativa
para a aprovação da prestação de contas com diferença de R$961,81.
Por  intermédio do ofício n.0346/2006, a CEF confirma que "o somatório
dos  comprovantes  de  despesas  apresentado  monta  a R$160.758,19 de
forma  equivocada"  e  concorda  que  "há inconsistência na relação de
pagamentos   apresentada   pela   FETASE",  contudo  informa  que  "os
pagamentos  foram  efetuados  de  forma integral, R$161.720,00" pois o
"somatório  dos  débitos  efetuados"  na  conta-corrente  vinculada ao
contrato   "monta   a   R$161.720,00".   Assim   sendo,  a  equipe  de
fiscalização  conclui  que  a  FETASE não precisaria apresentar nenhum
comprovante  de  despesas,  bastando  apenas efetuar débitos na conta-
corrente  no  valor integral do contrato. Entretanto, a IN STN 01/1997
determina  em  seu  artigo  30  que  "as  despesas  serão  comprovadas
mediante  documentos  originais  fiscais  ou  equivalentes, devendo as
faturas,   recibos,   notas  fiscais  e  quaisquer  outros  documentos
comprobatórios  serem  emitidos  em nome do convenente ou do executor,
se  for  o  caso, devidamente identificados com referência ao título e
número do convênio".
.
Quanto  ao  recibo  sem  assinatura  aceito,  a  CEF  informa que "foi
solicitado  à  FETASE  a  assinatura  do recibo", confirmando de forma
indireta que aceitou recibo inválido.
.
Quanto  à  falta  de  comprovação da contrapartida em bens ou serviços
economicamente  mensuráveis,  a  CEF  alega  que  consta  no  processo
declaração  da  FETASE  de  que  dispõe  de  pessoal  qualificado para
execução  dos  serviços da contrapartida, sem considerar, contudo, que
isto  constitui  apenas  obrigação da contratada pois a IN STN 01/1997
em  seu artigo 2º, § 3º, determina que "exigir-se-á comprovação de que
os  recursos  referentes  à contrapartida para complementar a execução
do  objeto,  quando  previsto,  estão devidamente assegurados". A CEF,
portanto,  desconsidera o artigo 28 da referida norma que determina em
seu  §  4º  que  "a  contrapartida do executor e/ou do convenente será
demonstrada  no  Relatório  de Execução Físico-Financeira, bem como na
prestação  de  contas".  Há, portanto, necessidade de comprovantes dos
serviços mensuráveis desenvolvidos pelo convenente.

EVIDÊNCIA:
Processo CEF CR 170818-56, SF n.182121-02, ofício CEF
0346/2006/GIDUR/AJ.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 581.925.068-00  NOME: JOSE ARNALDO DE GOIS
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CARGO: ANALISTA PLENO DA CEF
CPF  : 256.047.085-34  NOME: GILDO DE SOUZA XAVIER FILHO
CARGO: GERENTE DE SERVIÇOS DA CEF

4.3.29  CONSTATAÇÃO:
DEFICIÊNCIAS NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO DE REPASSE.

FATO:
Trata-se    do   Contrato   de   Repasse   n.170818-56/2004/MDA/CAIXA,
registrado  no SIAFI sob o n.516798, firmado em 21 de dezembro de 2004
entre  a  União Federal por intermédio do MDA, representado pela Caixa
Econômica   Federal   (CEF)   e   a  Federação  dos  Trabalhadores  da
Agricultura  do  Estado de Sergipe (FETASE), CNPJ 00.647.378./0001-81,
com  vigência  até  31  de  agosto  de  2006, no valor de R$280.000,00
(duzentos  e  oitenta  mil  reais),  sendo  R$250.000,00  (duzentos  e
cinquenta  mil reais) em recursos do contratante e R$30.000,00 (trinta
mil  reais)  como contrapartida do contratado, para implantação de uma
rede  de  serviços de assessoria técnica e educativa nos municípios do
Estado de Sergipe.
.
Constatou-se  que  a  contratada  FETASE,  em  sua prestação de contas
parcial  para  a  CEF, não comprovou a execução dos eventos constantes
do  Plano  de  Trabalho.  Através  da  SF  n.182121-02,  a  equipe  de
fiscalização   solicitou  à  CEF  justificativa  para  a  ausência  de
comprovação  dos  eventos. Por intermédio do ofício n.0346/2006, a CEF
informa  que  "o  acompanhamento da execução das atividades constantes
do  PAT  é  atestado  pelas  entidades  designadas  no  campo do PAT e
homologado pela Secretaria de Desenvolvimento Territorial - SDT/MDA".
.
Entretanto,  o  contrato  firmado  entre a CEF e a FETASE determina em
sua   cláusula   3.1a   que  é  obrigação  da  contratante  "manter  o
acompanhamento  da  execução do objeto previsto no Plano de Trabalho",
bem  como  determina  em  sua  cláusula  9  que  cabe "à contratante o
acompanhamento   e   avaliação   das  ações  constantes  no  Plano  de
Trabalho",  além de determinar em sua cláusula 9.2 que "é prerrogativa
da  União,  por  intermédio  do  Gestor  do Programa e da contratante,
promover  a fiscalização físico-financeira das atividades referentes a
este  contrato  de  repasse".  Deste  modo,  evidencia-se  que  a  CEF
apresenta  deficiências  em  cumprir  sua  obrigação  de  verificar  e
acompanhar a execução do objeto do contrato.
.

EVIDÊNCIA:
Processo CEF CR 170818-56, SF n.182121-02, ofício CEF
0346/2006/GIDUR/AJ.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.



Controladoria-Geral da União                                                                Secretaria Federal de Controle Interno 320
Missão da SFC: “Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos.”

22º Sorteio de Unidades Municipais –  Aracaju - SE

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 581.925.068-00  NOME: JOSE ARNALDO DE GOIS
CARGO: ANALISTA PLENO DA CEF
CPF  : 256.047.085-34  NOME: GILDO DE SOUZA XAVIER FILHO
CARGO: GERENTE DE SERVIçOS DA CEF

4.3.30  CONSTATAÇÃO:
DEFICIÊNCIAS  NA  COMPROVAÇÃO  DA  EXECUÇÃO  DO  OBJETO DE CONTRATO DE
REPASSE.

FATO:
Trata-se    do   Contrato   de   Repasse   n.170818-56/2004/MDA/CAIXA,
registrado  no SIAFI sob o n.516798, firmado em 21 de dezembro de 2004
entre  a  União Federal por intermédio do MDA, representado pela Caixa
Econômica   Federal   (CEF)   e   a  Federação  dos  Trabalhadores  da
Agricultura  do  Estado de Sergipe (FETASE), CNPJ 00.647.378./0001-81,
com  vigência  até  31  de  agosto  de  2006, no valor de R$280.000,00
(duzentos  e  oitenta  mil  reais),  sendo  R$250.000,00  (duzentos  e
cinquenta  mil reais) em recursos do contratante e R$30.000,00 (trinta
mil  reais)  como contrapartida do contratado, para implantação de uma
rede  de  serviços de assessoria técnica e educativa nos municípios do
Estado de Sergipe.
.
A  equipe  de  fiscalização  constatou  que  não  havia comprovação da
realização  dos eventos constantes do Plano de Trabalho no processo em
poder   da   Caixa  Econômica  Federal.  Através  da  SF  n.182121-01,
solicitou-se  à  FETASE tal comprovação através de listas de presença,
atas  e fotografias. Em visita à entidade FETASE, verificou-se que não
havia  a  documentação solicitada para acesso imediato. A documentação
foi  entregue  posteriormente.  Há  fotos  de  alguns  eventos (Tobias
Barreto,  Umbaúba  e  Nossa  Senhora  da  Glória), listas de presença,
cadastro  de  participantes  e  estatísticas  elaboradas  a  partir de
questionários com os participantes dos eventos.
.
Acerca do material apresentado, convém observar:
.
-   não  foram  apresentadas  atas  dos  eventos  para  que  se  possa
  saber efetivamente de que se tratou;  .
-  as  listas  de  presença  e  o  Plano  de Trabalho não esclarecem a
    diferença   entre   reunião   de   mobilização   e sensibilização,
    oficina,   seminário,   reunião   de   monitoramento,   reunião de
   planejamento  e  avaliação  e  acompanhamento  técnico; questionado
   sobre  tais  diferenças,  o  técnico  da  FETASE CPF 693.586.305-82
  não soube discriminá-las de forma clara para a equipe;
-  as  listas  de  presença  não  indicam o instrutor responsável pelo
  evento;
-  não  foram  apresentadas  avaliações  dos eventos e dos instrutores
  realizadas pelos participantes;
-  as  fotos  dos  eventos  são  insuficientes  para  a comprovação de
   sua  realização  pois  não  há  datas  ou  faixas  e  placas  com a
  identificação do evento;
-   as   estatísticas   resultantes   dos   eventos   realizados   são
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   rudimentares  e  contêm  erros,  como  por  exemplo,  estatística e
    gráfico   sobre  o  gênero  dos  assentados  que  resulta  em: 45%
  masculino, 36% feminino e 19% jovens.
.

EVIDÊNCIA:
Processo CEF CR 170818-56, SF n.182121-02, ofício CEF
0346/2006/GIDUR/AJ, ofício FETASE CR/CEF/2006 e anexos.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 476.705.175-49  NOME: JOEL JOSE DE FARIAS
CARGO: PRESIDENTE DA FETASE

4.3.31  CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA  DE  LICITAÇÃO PARA COMPRAS E SERVIÇOS RELATIVAS AO OBJETO DE
CONTRATO DE REPASSE GERA PREJUÍZO POTENCIAL DE R$122.799,00.

FATO:
Trata-se    do   Contrato   de   Repasse   n.170818-56/2004/MDA/CAIXA,
registrado  no SIAFI sob o n.516798, firmado em 21 de dezembro de 2004
entre  a  União Federal por intermédio do MDA, representado pela Caixa
Econômica   Federal   (CEF)   e   a  Federação  dos  Trabalhadores  da
Agricultura  do  Estado de Sergipe (FETASE), CNPJ 00.647.378./0001-81,
com  vigência  até  31  de  agosto  de  2006, no valor de R$280.000,00
(duzentos  e  oitenta  mil  reais),  sendo  R$250.000,00  (duzentos  e
cinquenta  mil reais) em recursos do contratante e R$30.000,00 (trinta
mil  reais)  como contrapartida do contratado, para implantação de uma
rede  de  serviços de assessoria técnica e educativa nos municípios do
Estado de Sergipe.
.
O  referido  contrato  de  repasse  CEF/FETASE determina em seu artigo
3.2g  que o contratado deve "observar o disposto na lei 8666/93" e "na
IN  STN  01/1997" para a execução do objeto do contrato. A lei 8666/93
em  seu  artigo  23,  II,  a,  determina  a realização de convite para
compras  e  serviços  até  o valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais),
sendo  dispensável  a  licitação  para valores de até R$8.000,00 (oito
mil reais), conforme o artigo 24, II.
.
A  equipe  de  fiscalização  constatou que, em sua prestação de contas
parcial  para a CEF, a contratada FETASE não comprovou haver realizado
licitação  para  as  seguintes  despesas,  bem  como  não justificou a
dispensa de licitação nem apresentou pesquisa de preços de mercado:
.
-------------------------------------------------------------------
- combustível:   R$ 17.199,00  .
- alimentação:   R$ 58.995,00  .



Controladoria-Geral da União                                                                Secretaria Federal de Controle Interno 322
Missão da SFC: “Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos.”

22º Sorteio de Unidades Municipais –  Aracaju - SE

- transporte:    R$ 23.045,00  .
- instrutores:   R$ 23.560,00  .
.
- total:         R$122.799,00  .
-------------------------------------------------------------------
.
Através   da  SF  n.182121-01,  a  equipe  de  fiscalização  solicitou
justificativa   para  o  fato  descrito.   Por  intermédio  do  ofício
CR/CEF/2006,  no  que  se refere às despesas com combustível, a FETASE
confirma  que  não foi realizado processo licitatório mas que levou em
consideração na escolha do fornecedor "o fato de que,
reconhecidamente,  o Posto Presidente pratica preços mais baixos que a
média   dos   seus  concorrentes  no  mercado  local",  além  da  "boa
qualidade"  dos  produtos  e  o  "ótimo  atendimento".  A  FETASE  não
apresentou  pesquisa de preços que comprove a afirmação de preços mais
baixos  em  seu  fornecedor  de  combustível e inexistem os artigos da
legislação  que  tornam  a  licitação  dispensável  em  função da "boa
qualidade" e "ótimo atendimento".
.
A  respeito  do  valor despendido com alimentação, a FETASE afirma que
as   despesas   ocorreram   "em  diferentes  períodos  e  em  diversos
municípios"  e  que  "por força dessa circunstância, teria de haver um
certame  licitatório  para  o fornecimento de refeições em cada evento
ou  no  máximo  para  os eventos de cada município" ficando o valor de
cada licitação abaixo do limite de R$8.000,00 (oito mil reais).
Esclarece  ainda  que  "foi  observado  o  critério  do menor preço na
aquisição   das   refeições".  Entretanto,  a  FETASE  não  apresentou
pesquisa  de  preços  que comprove esta afirmação; cabe observar que a
lei  8.666/93  determina  em  seu artigo 17, § 7º, II, que nas compras
deverá  ser  observada  "a definição  das unidades e das quantidades a
serem  adquiridas  em  função  do consumo e utilização prováveis, cuja
estimativa  será  obtida,  sempre  que  possível,  mediante  adequadas
técnicas   quantitativas  de  estimação".  A  FETASE,  caso  estimasse
adequadamente  o  consumo  pretendido  para  todos os eventos, poderia
obter um custo total menor na licitação para o item alimentação.
.
Acerca  do  valor  despendido com transporte, a FETASE informa que "os
veículos  foram  sendo  locados para o atendimento dos eventos à época
em  que  iam  acontecendo"  e  ainda  que "foi observado o critério do
menor   preço  na  locação  dos  veículos  nas  próprias  regiões  das
comunidades  beneficiadas". A FETASE não apresentou pesquisa de preços
que  comprove esta afirmação. Cabe observar, como no item alimentação,
que  se  a FETASE estimasse adequadamente o transporte necessário para
todos  os  eventos,  poderia  obter  um custo total menor na licitação
para o item transporte.
.
  Em  relação  ao  valor  despendido com instrutores, a FETASE informa
possuir  "uma espécie de cadastro de prováveis prestadores de serviços
profissionais"   e   que   realiza   "análise  curricular  seguida  de
entrevista",  desconsiderando a indicação da lei 8666/93 em seu artigo
13,  §1º  que  determina:  "Ressalvados os casos de inexigibilidade de
licitação,   os  contratos  para  a  prestação  de  serviços  técnicos
profissionais    especializados    deverão,   preferencialmente,   ser
celebrados  mediante  a realização de concurso, com estipulação prévia
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de  prêmio ou remuneração". Observe-se que a inexigibilidade aplica-se
para  a contratação de serviços técnicos com profissionais ou empresas
de notória especialização.
.
Frente  ao exposto, observa-se que a FETASE desconsidera a lei 8666/93
e  não  comprova  ter  obtido os melhores preços contratando compras e
serviços sem licitação.
.

EVIDÊNCIA:
Processo CEF CR 170818-56, SF n.182121-01, ofício FETASE CR/CEF/2006 e
anexos.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 476.705.175-49  NOME: JOEL JOSE DE FARIAS
CARGO: PRESIDENTE DA FETASE

4.3.32  CONSTATAÇÃO:
SAQUE DOS RECURSOS PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS EM ESPÉCIE.

FATO:
Trata-se    do   Contrato   de   Repasse   n.170818-56/2004/MDA/CAIXA,
registrado  no SIAFI sob o n.516798, firmado em 21 de dezembro de 2004
entre  a  União Federal por intermédio do MDA, representado pela Caixa
Econômica   Federal   (CEF)   e   a  Federação  dos  Trabalhadores  da
Agricultura  do  Estado de Sergipe (FETASE), CNPJ 00.647.378./0001-81,
com  vigência  até  31  de  agosto  de  2006, no valor de R$280.000,00
(duzentos  e  oitenta  mil  reais),  sendo  R$250.000,00  (duzentos  e
cinquenta  mil reais) em recursos do contratante e R$30.000,00 (trinta
mil  reais)  como contrapartida do contratado, para implantação de uma
rede  de  serviços de assessoria técnica e educativa nos municípios do
Estado de Sergipe.
.
A  equipe  de  fiscalização  constatou que, em sua prestação de contas
parcial  para  a  CEF, a contratada FETASE apresenta exaustiva relação
de pagamentos sem fazer constar o número do cheque ou ordem bancária.
Todavia,  o  referido  contrato de repasse CEF/FETASE determina em seu
artigo  3.2g  que  o  contratado  deve  "observar  o  disposto  na lei
8666/93" e "na IN STN 01/1997" para a execução do objeto do contrato.
A  IN  STN  01/1997  determina em seu artigo 20 que "os recursos serão
mantidos  em  conta bancária específica somente permitidos saques para
pagamento  de  despesas  constantes  do  Programa  de Trabalho ou para
aplicação  no  mercado  financeiro,  nas hipóteses previstas em lei ou
nesta  Instrução  Normativa,  devendo  sua  movimentação  realizar-se,
exclusivamente,    mediante   cheque   nominativo,   ordem   bancária,
transferência  eletrônica  disponível  ou  outra  modalidade  de saque
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autorizada  pelo  Banco Central do Brasil, em que fiquem identificados
sua destinação e, no caso de pagamento, o credor".
.
Portanto,   através  da  SF  n.182121-01,  a  equipe  de  fiscalização
solicitou  a  apresentação  da  numeração  dos cheques utilizados para
cada  pagamento.   Por  intermédio  do  ofício  CR/CEF/2006,  a FETASE
informa  que "os cheques foram emitidos para pagamentos em espécie aos
respectivos  credores  à  proporção  que as metas iam sendo atingidas,
motivo  pelo qual não nos será possível apresentar um cheque para cada
documento probante das despesas realizadas".
.
Confirma-se,   portanto,  que  a  FETASE  utiliza-se  de  saques  para
pagamentos em espécie.
.

EVIDÊNCIA:
Processo CEF CR 170818-56, SF n.182121-01, ofício FETASE CR/CEF/2006.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 476.705.175-49  NOME: JOEL JOSE DE FARIAS
CARGO: PRESIDENTE DA FETASE

4.3.33  CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA  DE  COMPROVANTES  DE  DESPESAS  GERA  PREJUÍZO  DE  R$961,81
(NOVECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS).

FATO:
Trata-se    do   Contrato   de   Repasse   n.170818-56/2004/MDA/CAIXA,
registrado  no SIAFI sob o n.516798, firmado em 21 de dezembro de 2004
entre  a  União Federal por intermédio do MDA, representado pela Caixa
Econômica   Federal   (CEF)   e   a  Federação  dos  Trabalhadores  da
Agricultura  do  Estado de Sergipe (FETASE), CNPJ 00.647.378./0001-81,
com  vigência  até  31  de  agosto  de  2006, no valor de R$280.000,00
(duzentos  e  oitenta  mil  reais),  sendo  R$250.000,00  (duzentos  e
cinquenta  mil reais) em recursos do contratante e R$30.000,00 (trinta
mil  reais)  como contrapartida do contratado, para implantação de uma
rede  de  serviços de assessoria técnica e educativa nos municípios do
Estado de Sergipe.
.
Até   a   presente   data,   foram  liberados  recursos  no  valor  de
R$161.720,00  (cento  e sessenta e um mil setecentos e vinte reais). A
FETASE  apresentou  prestação  de  contas  parcial  à CEF relatando um
total  de  despesas  de  R$161.720,00.  Essa  prestação  de contas foi
aprovada  pela CEF. Entretanto, a equipe de fiscalização constatou que
o  somatório  dos  comprovantes  de  despesas apresentados pela FETASE
monta  a  R$160.758,19  (cento e sessenta mil setecentos e cinquenta e
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oito  reais  e  dezenove  centavos),  portanto  com uma diferença de R
$961,81 (novecentos e sessenta e um reais e oitenta e um centavos).
Há,  inclusive,  entre  os  comprovantes, um recibo sem assinatura que
foi aceito pela CEF.
.
Através  da  SF  n.182121-01,  a  equipe  de  fiscalização solicitou à
FETASE   a  apresentação  de  comprovantes  de  despesa  no  valor  da
diferença  de  R$961,81.   Por  intermédio  do  ofício  CR/CEF/2006, a
FETASE  informa que "examinando cuidadosamente a documentação em nosso
poder  chegamos  à conclusão de que inexiste a irregularidade apontada
neste item".
.
Entretanto,  cabe  observar  que a CEF, através do ofício n.0346/2006,
confirma  que  "o  somatório  dos comprovantes de despesas apresentado
monta   a  R$160.758,19  de  forma  equivocada"  e  concorda  que  "há
inconsistência na relação de pagamentos apresentada pela FETASE".
Portanto,   o  somatório  obtido  pela  equipe  de  fiscalização  está
correto, restando à FETASE comprovar despesas no valor de R$961,81.
.

EVIDÊNCIA:
Processo CEF CR 170818-56, SF n.182121-01, ofício FETASE CR/CEF/2006 e
anexos, ofício  CEF 0346/2006/GIDUR/AJ.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 476.705.175-49  NOME: JOEL JOSE DE FARIAS
CARGO: PRESIDENTE DA FETASE

4.3.34  CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA DE COMPROVANTES DE DESPESAS DA CONTRAPARTIDA.

FATO:
Trata-se    do   Contrato   de   Repasse   n.170818-56/2004/MDA/CAIXA,
registrado  no SIAFI sob o n.516798, firmado em 21 de dezembro de 2004
entre  a  União Federal por intermédio do MDA, representado pela Caixa
Econômica   Federal   (CEF)   e   a  Federação  dos  Trabalhadores  da
Agricultura  do  Estado de Sergipe (FETASE), CNPJ 00.647.378./0001-81,
com  vigência  até  31  de  agosto  de  2006, no valor de R$280.000,00
(duzentos  e  oitenta  mil  reais),  sendo  R$250.000,00  (duzentos  e
cinquenta  mil reais) em recursos do contratante e R$30.000,00 (trinta
mil  reais)  como contrapartida do contratado, para implantação de uma
rede  de  serviços de assessoria técnica e educativa nos municípios do
Estado de Sergipe.
.
Até   a   presente   data,   foram  liberados  recursos  no  valor  de
R$161.720,00  (cento  e sessenta e um mil setecentos e vinte reais). A
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FETASE  apresentou  prestação  de  contas  parcial  à CEF relatando um
total   de   despesas   de   R$161.720,00.  Entretanto,  a  equipe  de
fiscalização  constatou  que  no  processo em poder da CEF não constam
comprovantes  de  despesas da contrapartida. Segundo informação verbal
de  técnico  da  FETASE  CPF 693.586.305-82, a CEF não quis receber os
comprovantes  de despesas da contrapartida. Através da SF n.182121-01,
a  equipe  de  fiscalização  solicitou  à  FETASE  a  apresentação dos
comprovantes  de  despesas  da  contrapartida no valor  de R$17.500,00
(dezessete   mil  e  quinhentos  reais).   Por  intermédio  do  ofício
CR/CEF/2006,  a  FETASE  informa  que  "segue  apensa  a  documentação
comprobatória  de  aplicação dos recursos a título de contrapartida no
valor  de R$17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), num total de
14   papéis".  Em  envelope  anexo  ao  ofício  citado,  a  equipe  de
fiscalização  constatou  a  existência de 14 cópias de comprovantes de
despesas,  somando  um total de R$17.300,00 (dezessete mil e trezentos
reais), restando assim uma diferença de R$200,00 (duzentos reais).
.

EVIDÊNCIA:
Processo CEF CR 170818-56, SF n.182121-01, ofício FETASE CR/CEF/2006 e
anexos, ofício  CEF 0346/2006/GIDUR/AJ.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 476.705.175-49  NOME: JOEL JOSE DE FARIAS
CARGO: PRESIDENTE DA FETASE

4.3.35  CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE
SERVIÇOS PRESTADOS.

FATO:
Trata-se    do   Contrato   de   Repasse   n.170818-56/2004/MDA/CAIXA,
registrado  no SIAFI sob o n.516798, firmado em 21 de dezembro de 2004
entre  a  União Federal por intermédio do MDA, representado pela Caixa
Econômica   Federal   (CEF)   e   a  Federação  dos  Trabalhadores  da
Agricultura  do  Estado de Sergipe (FETASE), CNPJ 00.647.378./0001-81,
com  vigência  até  31  de  agosto  de  2006, no valor de R$280.000,00
(duzentos  e  oitenta  mil  reais),  sendo  R$250.000,00  (duzentos  e
cinquenta  mil reais) em recursos do contratante e R$30.000,00 (trinta
mil  reais)  como contrapartida do contratado, para implantação de uma
rede  de  serviços de assessoria técnica e educativa nos municípios do
Estado de Sergipe.
.
Até  o  momento,  foram  liberados  R$161,720,00 e a FETASE apresentou
prestação  de contas parcial à CEF. A equipe de fiscalização constatou
na  prestação  de  contas  que  a  FETASE  contratou  instrutores  sem
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licitação  e  pagou  o  montante  de  R$23.560,00  (vinte  e três mil,
quinhentos  e  sessenta  reais)  a esses técnicos, conforme recibos de
pagamentos.   Entretanto,   não  há  comprovação  do  recolhimento  de
impostos e contribuições.
.
Através  da  SF  n.182121-01,  a  equipe  de  fiscalização solicitou à
FETASE a apresentação dos comprovantes dos recolhimentos devidos.
Por  intermédio  do  ofício  CR/CEF/2006,  a  FETASE  confirma que não
recolheu  os tributos devidos na época certa pois informa que "estamos
solicitando  de  cada  um  dos prestadores de serviços, a devolução do
valor  que  deixou  de  ser  retido  em  favor do ISS, INSS e IRPF por
ocasião   dos   pagamentos   que  lhes  foram  feitos,  para  imediato
recolhimento  aos  respectivos  órgãos  tributantes  juntamente  com a
contribuição patronal devida ao INSS".
.

EVIDÊNCIA:
Processo CEF CR 170818-56, SF n.182121-01, ofício FETASE CR/CEF/2006 e
anexos.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 476.705.175-49  NOME: JOEL JOSE DE FARIAS
CARGO: PRESIDENTE DA FETASE

4.3.36  CONSTATAÇÃO:
RECIBOS  DE  DESPESAS  DE  ALIMENTAÇÃO COM VALORES IGUAIS PARA CIDADES
DIFERENTES.

FATO:
Trata-se    do   Contrato   de   Repasse   n.170818-56/2004/MDA/CAIXA,
registrado  no SIAFI sob o n.516798, firmado em 21 de dezembro de 2004
entre  a  União Federal por intermédio do MDA, representado pela Caixa
Econômica   Federal   (CEF)   e   a  Federação  dos  Trabalhadores  da
Agricultura  do  Estado de Sergipe (FETASE), CNPJ 00.647.378./0001-81,
com  vigência  até  31  de  agosto  de  2006, no valor de R$280.000,00
(duzentos  e  oitenta  mil  reais),  sendo  R$250.000,00  (duzentos  e
cinquenta  mil reais) em recursos do contratante e R$30.000,00 (trinta
mil  reais)  como contrapartida do contratado, para implantação de uma
rede  de  serviços de assessoria técnica e educativa nos municípios do
Estado de Sergipe.
.
A  equipe  de  fiscalização  constatou que, em sua prestação de contas
parcial,  a  FETASE  apresentou recibos de despesas de alimentação com
valores iguais para cidades e fornecedores diferentes, como segue:
.
-------------------------------------------------------------------
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- 09 recibos de R$ 2.160,00 para diversas cidades/fornecedores; .
- 09 recibos de R$ 2.130,00 para diversas cidades/fornecedores;     .
- 09 recibos de R$   720,00 para diversas cidades/fornecedores; .
- 16 recibos de R$   371,71 para diversas cidades/fornecedores; .
- 05 recibos de R$   360,00 para diversas cidades/fornecedores; .
- 17 recibos de R$   190,00 para diversas cidades/fornecedores; .
.
- valor total:  R$56.067,36.  .
-------------------------------------------------------------------
.
Diante  da  coincidência  de  valores,   através  da SF n.182121-01, a
equipe  de fiscalização solicitou à FETASE justificativa para os fatos
descritos.   Por  intermédio  do  ofício CR/CEF/2006, a FETASE informa
que  "após  consulta  verbal,  verificamos  que  o preço de mercado da
alimentação,  em  todas  as  regiões  aonde  os eventos se realizaram,
estava  sendo  praticado acima do valor inicialmente previsto no nosso
projeto  básico,  fato  que  elevaria  o custo da respectiva meta. Por
conta  disso,  adquirimos  as  refeições  junto  aos  fornecedores que
concordaram em reduzir os seus preços ao nível da nossa
disponibilidade orçamentária".
.
Entretanto,  cabe  observar  que a FETASE não documentou a consulta de
preços,  pois  realizou  apenas  "consulta  verbal".  Além  disso,  os
recibos  apresentam  deficiências  pois  limitam-se a informar o valor
total  despendido,  sem apresentar a quantidade e o tipo das refeições
servidas.
.

EVIDÊNCIA:
Processo CEF CR 170818-56, SF n.182121-01, ofício FETASE CR/CEF/2006 e
anexos.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 476.705.175-49  NOME: JOEL JOSE DE FARIAS
CARGO: PRESIDENTE DA FETASE

4.3.37  CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA  DE  IDENTIFICAÇÃO  DE  VEÍCULOS  ABASTECIDOS COM RECURSOS DE
CONTRATO DE REPASSE, GERANDO PREJUÍZO POTENCIAL DE R$17.199,00.

FATO:
Trata-se    do   Contrato   de   Repasse   n.170818-56/2004/MDA/CAIXA,
registrado  no SIAFI sob o n.516798, firmado em 21 de dezembro de 2004
entre  a  União Federal por intermédio do MDA, representado pela Caixa
Econômica   Federal   (CEF)   e   a  Federação  dos  Trabalhadores  da
Agricultura  do  Estado de Sergipe (FETASE), CNPJ 00.647.378./0001-81,
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com  vigência  até  31  de  agosto  de  2006, no valor de R$280.000,00
(duzentos  e  oitenta  mil  reais),  sendo  R$250.000,00  (duzentos  e
cinquenta  mil reais) em recursos do contratante e R$30.000,00 (trinta
mil  reais)  como contrapartida do contratado, para implantação de uma
rede  de  serviços de assessoria técnica e educativa nos municípios do
Estado de Sergipe.
.
A  equipe  de  fiscalização  constatou que, em sua prestação de contas
parcial,   a   FETASE   apresentou   notas  fiscais  de  despesas  com
abastecimento  de combustível nas quais não consta a identificação dos
veículos   abastecidos.   Através  da  SF  n.182121-01,  a  equipe  de
fiscalização   solicitou   à  FETASE  apresentar  lista  dos  veículos
abastecidos  contendo placa e nome do proprietário.  Por intermédio do
ofício   CR/CEF/2006,  a  FETASE  informa  que  foram  abastecidos  os
veículos  "Gol-2004  de  placa  HZO3165  e Gol-2005 de placa HZU1512",
ambos  de sua propriedade, além dos veículos locados à empresa de CNPJ
02.479.172/0001-15 em relação anexa.
.
Entretanto,  a  relação  anexada  ao  ofício  não  discrimina veículos
locados  pela  entidade  FETASE  e  sim  nove  veículos  alugados pela
entidade  CEFASE  (que  não  participa  do  presente  contrato) e dois
veículos  alugados  por  uma  pessoa física que não se relaciona com o
presente contrato.
.
A  FETASE,  portanto,  comprova  apenas  o  abastecimento de seus dois
veículos  próprios.  Diante  da  ausência  de comprovação de quantos e
quais  veículos alugados foram abastecidos com recursos do contrato de
repasse,  resta  considerar  como  prejuízo  potencial  o  valor total
despendido em abastecimento.
.

EVIDÊNCIA:
Processo CEF CR 170818-56, SF n.182121-01, ofício FETASE CR/CEF/2006 e
anexos.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 476.705.175-49  NOME: JOEL JOSE DE FARIAS
CARGO: PRESIDENTE DA FETASE

4.3.38  CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA  DE  IDENTIFICAÇÃO  DE  VEÍCULOS  ALUGADOS  COM  RECURSOS  DE
CONTRATO DE REPASSE, GERANDO PREJUÍZO POTENCIAL DE R$5.290,00.

FATO:
Trata-se    do   Contrato   de   Repasse   n.170818-56/2004/MDA/CAIXA,
registrado  no SIAFI sob o n.516798, firmado em 21 de dezembro de 2004
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entre  a  União Federal por intermédio do MDA, representado pela Caixa
Econômica   Federal   (CEF)   e   a  Federação  dos  Trabalhadores  da
Agricultura  do  Estado de Sergipe (FETASE), CNPJ 00.647.378./0001-81,
com  vigência  até  31  de  agosto  de  2006, no valor de R$280.000,00
(duzentos  e  oitenta  mil  reais),  sendo  R$250.000,00  (duzentos  e
cinquenta  mil reais) em recursos do contratante e R$30.000,00 (trinta
mil  reais)  como contrapartida do contratado, para implantação de uma
rede  de  serviços de assessoria técnica e educativa nos municípios do
Estado de Sergipe.
.
A  equipe  de  fiscalização  constatou que, em sua prestação de contas
parcial,  a  FETASE apresentou três recibos de locação de veículos. Em
dois   recibos,  de  valor  R$4.140,00  e  R$1.150,00,  não  consta  a
identificação  dos  veículos  alugados.  Através  da SF n.182121-01, a
equipe  de  fiscalização  solicitou  à  FETASE  apresentar  lista  dos
veículos  alugados.   Por  intermédio  do ofício CR/CEF/2006, a FETASE
anexou relação de veículos alugados à locadora de CNPJ
02.479.172/0001-15.
.
Entretanto,  a  relação  anexada  não discrimina veículos locados pela
FETASE  e  sim  nove  veículos  alugados pela entidade CEFASE (que não
participa  do  presente  contrato) e dois veículos alugados por pessoa
física que não se relaciona com o presente contrato.
.
Diante  da  ausência  de comprovação de quantos e quais veículos doram
alugados  com  recursos  do contrato de repasse, resta considerar como
prejuízo  potencial  o  valor de R$5.290,00, somatório dos recibos sem
comprovação.
.

EVIDÊNCIA:
Processo CEF CR 170818-56, SF n.182121-01, ofício FETASE CR/CEF/2006 e
anexos.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 476.705.175-49  NOME: JOEL JOSE DE FARIAS
CARGO: PRESIDENTE DA FETASE

4.3.39  CONSTATAÇÃO:
RECIBOS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM INFORMAÇÕES INCOMPLETAS, GERANDO
PREJUÍZO POTENCIAL DE R$23.045,00.

FATO:
Trata-se    do   Contrato   de   Repasse   n.170818-56/2004/MDA/CAIXA,
registrado  no SIAFI sob o n.516798, firmado em 21 de dezembro de 2004
entre  a  União Federal por intermédio do MDA, representado pela Caixa
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Econômica   Federal   (CEF)   e   a  Federação  dos  Trabalhadores  da
Agricultura  do  Estado de Sergipe (FETASE), CNPJ 00.647.378./0001-81,
com  vigência  até  31  de  agosto  de  2006, no valor de R$280.000,00
(duzentos  e  oitenta  mil  reais),  sendo  R$250.000,00  (duzentos  e
cinquenta  mil reais) em recursos do contratante e R$30.000,00 (trinta
mil  reais)  como contrapartida do contratado, para implantação de uma
rede  de  serviços de assessoria técnica e educativa nos municípios do
Estado de Sergipe.
.
Em  sua  prestação  de  contas parcial, a FETASE apresentou recibos de
transporte  de  participantes  dos  eventos  relacionados  no Plano de
Trabalho,  totalizando  um  valor  de  R$23.045,00 (vinte e três mil e
quarenta  e  cinco  reais) Todavia, a equipe de fiscalização constatou
que os recibos apresentados não trazem as seguintes informações:
-------------------------------------------------------------------
- quantidade de participantes transportados;  .
- origem e destino do transporte;  .
- identificação do veículo(tipo, placa e nome do proprietário);  .
- identificação do condutor;  .
-------------------------------------------------------------------
.
Através  da  SF  n.182121-01,  a  equipe  de  fiscalização solicitou à
FETASE  apresentar  relação  dos veículos utilizados no transporte dos
participantes  dos  eventos,  contendo  as  informações ausentes.  Por
intermédio   do   ofício   CR/CEF/2006,  a  FETASE  informa  que  está
"providenciando  a documentação solicitada junto aos proprietários dos
veículos".
.
Portanto,  diante  da  ausência da documentação requerida e necessária
para  comprovação  das  despesas com transporte, resta considerar como
prejuízo potencial o valor de R$23.045,00.
.

EVIDÊNCIA:
Processo CEF CR 170818-56, SF n.182121-01, ofício FETASE CR/CEF/2006 e
anexos.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 476.705.175-49  NOME: JOEL JOSE DE FARIAS
CARGO: PRESIDENTE DA FETASE

4.3.40  CONSTATAÇÃO:
APROVAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO COM INSUFICIENTE DETALHAMENTO TÉCNICO E
FINANCEIRO.
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FATO:
Trata-se    do   Contrato   de   Repasse   n.170818-56/2004/MDA/CAIXA,
registrado  no SIAFI sob o n.516798, firmado em 21 de dezembro de 2004
entre  a  União Federal por intermédio do MDA, representado pela Caixa
Econômica   Federal   (CEF)   e   a  Federação  dos  Trabalhadores  da
Agricultura  do  Estado de Sergipe (FETASE), CNPJ 00.647.378./0001-81,
com  vigência  até  31  de  agosto  de  2006, no valor de R$280.000,00
(duzentos  e  oitenta  mil  reais),  sendo  R$250.000,00  (duzentos  e
cinquenta  mil reais) em recursos do contratante e R$30.000,00 (trinta
mil  reais)  como contrapartida do contratado, para implantação de uma
rede  de  serviços de assessoria técnica e educativa nos municípios do
Estado  de  Sergipe.  Até o presente momento, foram liberados recursos
no  valor  de  R$161.720,00  (cento  e sessenta e um mil, setecentos e
vinte reais).
.
A  equipe  de  fiscalização constatou que o Plano de Trabalho aprovado
pelo  MDA  apresenta  grau  de  detalhamento  insuficiente.  A  IN STN
01/1997,  artigo  2º, determina que o Plano de Trabalho conterá, entre
outras, as seguintes informações:
- descrição completa do objeto a ser executado;  .
- descrição das metas a serem atingidas, qualitativa e
quantitativamente.
.
Com  relação  à  descrição  completa  do objeto, o Plano de Trabalho é
econômico  e  utiliza-se  de  apenas cinco linhas para descrevê-lo. Na
identificação  do  objeto,  encontra-se  que o objeto é "implantar uma
rede   de   assistência   técnica   e   educativa",  enquanto  que  na
justificativa  da  proposição  encontra-se que "o presente projeto tem
como  objetivo  construir  o  embrião  de  uma  rede  de  prestação de
serviços  de  assistência  técnica  e extensão rural". Ocorre que "uma
rede" não é o mesmo que "o embrião de uma rede".
.
Acerca  da descrição das metas, encontra-se uma única meta subdividida
em  sete componentes que não permitem discernir quais seus conteúdos e
o que se busca atingir, descritos da seguinte forma:
- reuniões de sensibilização;
- oficinas;
- seminários;
- reuniões de monitoramento;
- reuniões de planejamento e avaliação;
- oficinas (novamente);
- acompanhamento técnico.
.
Nada  mais  é  informado  para  que se possa compreender como as metas
serão   atingidas   qualitativa   e  quantitativamente.  A  equipe  de
fiscalização  em  visita  à FETASE, na tentativa de melhor compreender
as  diferenças  de  conteúdo,  solicitou  verbalmente  ao  técnico  da
entidade  CPF 693.586.305-82 que especificasse cada um desses eventos,
entretanto não obteve explicação clara e convincente a respeito.
.
Também   o  Plano  de  Aplicação  não  está  preenchido  corretamente,
conforme  o  modelo  anexo à referida IN, que requer o detalhamento da
natureza  das  despesas  a  serem pagas com os recursos pactuados, por
código   e  especificação  de  cada  despesa.  O  valor  pactuado  foi
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integralmente  descrito sob o código 33.50.41 e a especificação consta
como  "custeio".  Cumpre  observar  que  o Plano de Aplicação é um dos
elementos  por  meio  dos  quais  pode  ser aferida, posteriormente, a
correta aplicação de recursos segundo as rubricas programadas.
.
Além  das  deficiências  técnicas,  o Plano de Trabalho foi escrito de
forma  descuidada  e  contém inúmeros erros que dificultam a avaliação
da qualidade do objeto, como segue:
- "implantar uma rede (...) coordenado pela Federação";
- "uma sisutação complexa relacionada aos riscos";
- "a metodologia (...) terá a s seguintes caracterisiticas";
- "a utilização de metodologia participartivas";
- "o apoio técnoco";
.

EVIDÊNCIA:
Plano de Trabalho inserido no Processo CEF CR 170818-56.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 076.842.478-08  NOME: MARCIO FONTES HIRATA
CARGO: COORD.GERAL DE MONITORAM.MDA
CPF  : 587.395.729-00  NOME: ADONIRAN SANCHES PERACI
CARGO: SECRETáRIO DE AGRIC.FAM.MDA

4.4 - PROGRAMA
1060
BRASIL ALFABETIZADO
AÇÃO              :
4474
ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NAS AREAS DE REFORMA
AGRARIA - NACIONAL
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Alfabetizar,  escolarizar  e  formar  jovens e adultos assentados pela
reforma  agrária  que  não tiveram acesso ao ensino fundamental ou não
lograram concluí-lo na idade própria, mediante a utilização de metodo-
logias  específicas  para  o campo, dando-lhes condições de domínio da
leitura e da escrita, além de conhecimentos básicos da matemática, so-
ciedade e desenvolvimento sustentável, de forma a permitir a sua inser
ção social.
ORDEM DE SERVIÇO   : 182046
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
Capacitação  e formação de educadores dos assentamentos - por intermé-
dio  de  universidades e outras instituições de ensino superior - para
ministrarem_alfabetização e escolarização de jovens e adultos benefici
ados pelo Programa de Reforma Agrária. O ensino fundamental será dire-
cionado,  inicialmente, aos monitores, visando aprimorá-los para atuar
como agentes multiplicadores da escolarização nos assentamentos rurais
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. A formação dos coordenadores locais será realizada concomitantemente
  aos cursos de formação e capacitação e se propõe a preparar lideran-
ças comunitárias capazes de atuar como agentes sociais multiplicadores
 e organizadores de atividades educativas comunitárias. Além disso se-
rão oferecidos cursos profissionalizantes para formar agentes de desen
volvimento.
AGENTE EXECUTOR    :
SR-INCRA-SEDE/DF
AUTARQUIA
QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
CONVÊNIO SIAFI 515350
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 131.867,78

4.4.1   CONSTATAÇÃO:
INFORMAÇÃO IMPROCEDENTE RELATIVA À PRESTAÇÃO DE CONTAS

FATO:
Trata-se  da  análise do Convênio 46500/2004 cadastrado no SIAFI sob o
n°  515350,  objeto  do  Processo n.° 54000.001505/2004-52, firmado em
21/12/2004 entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
-  INCRA,  e  a  Fundação  de Apoio à Pesquisa e Extensão de Sergipe -
FAPESE,  com  a interveniência da Universidade Federal de Sergipe, com
publicação  em  23/12/2004,  prazo de vigência inicial até 23/06/2005,
prorrogado  por  meio  de  termo  aditivo  até  29/08/2005,  com valor
pactuado  de  R$  131.867,78,  do  qual  R$ 106.327,78 correspondem ao
repasse e R$ 25.540,00 à contrapartida, da convenente e interveniente-
executora, para a consecução do seguinte objeto:
"A  formação  e  qualificação  de  12  (doze)  estudantes  de ciências
agrárias,  no âmbito da assistência técnica e extensão rural, em áreas
de  reforma  agrária  e  de  agricultura familiar, com a realização de
encontros, seminários, bem como estudos e pesquisas nos territórios do
Alto Sertão e Sertão Ocidental de Sergipe, beneficiando
aproximadamente  3.601 famílias assentadas e 3.364 famílias acampadas,
num total de 6.965 famílias."
Embora  não  conste do processo, obtivemos junto à convenente prova do
envio da prestação de contas em 28/10/2005, via SEDEX.
Constatamos  que  a  FAPESE,  ao responder a questionamento contido em
informação   a   ela   encaminhada  pela  Coordenação  do  PRONERA  em
10/04/2006,  referente  à  ausência, na prestação de contas, de cópias
dos  despachos adjudicatórios e homologação das licitações realizadas,
respondeu,  por  meio  da CT n.°691/2006, datada de 15/05/2006 que não
foram apresentadas as referidas cópias "porque não foi efetuado nenhum
processo de licitação, pois as aquisições não ultrapassaram valor de R
$ 8.000,00".
A  informação  é  contraditória  em relação à outra, contida na CT n.°
1.435/2006-FAPESE, encaminhada à Equipe de Fiscalização em 30/08/2006,
em resposta a questionamento encaminhado por meio da SF n.° 182046-01,
acerca  de  despesas  realizadas  com locação de veículos, uma vez que
nessa informação, a convenente faz referência ao "Convite n.° 14/2005,
de  onde  se  originou  o  contrato  de  locação firmado com a empresa
vencedora (Contrato n.° 28/2005 em anexo)."
A informação procedente é a dada a este órgão de controle, uma vez ter
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sido   encaminhado   o   citado  processo  licitatório  para  análise,
necessária então a retificação da informação prestada à Coordenação do
PRONERA  e  a  complementação da documentação referente à Prestação de
Contas, com o envio dos documentos faltantes.

EVIDÊNCIA:
Processo  n.° 54000.001505/2004-52; CT n.°691/2006; e CT n.º 435/2006-
FAPESE.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 917.762.955-87  NOME: MARCIO ROGERS MELO DE ALMEIDA
CARGO: GERENTE EXECUTIVO DA FAPESE

4.4.2   CONSTATAÇÃO:
INSUFICIENTE COMPROVAÇÃO DA CONTRAPARTIDA

FATO:
Constatamos que na prestação de contas efetuada pela FETASE em relação
à  execução  do Convênio n.° 46500/2004, registrado no SIAFI sob o n.°
515350,  a  contrapartida  não  foi suficientemente comprovada, apenas
existindo declaração de contrapartida não-financeira.
Em  análise preliminar da prestação de contas, efetuada por técnica do
INCRA, foi constatada a ausência de comprovação da contrapartida.
Entretanto, na comunicação das pendências a serem sanadas, encaminhada
ao  Convenente  pela  Coordenação  do  PRONERA,  em  10/04/2006,  esta
pendência não foi elencada.
No  processo  54000.001505/2004-52, em relação à Contrapartida, apenas
há,  uma  "Declaração  da  Contrapartida não-financeira", onde o valor
total  é  atribuído  às  horas  de trabalho por professores, porém não
quantificando   tais   horas   em  relação  a  cada  professor  e  nem
quantificando,   para   cada  professor,  os  valores   remuneratórios
correspondentes  a  essas  horas trabalhadas, tornando-se insuficiente
como prova de aplicação da contrapartida, nos termos do § 2° do art.2°
da IN/STN n.° 1/97, que determina que os serviços sejam economicamente
mensuráveis,  bem  como  do  §  4°  do  art.  28,  que determina que a
contrapartida  seja  demonstrada  no  Relatório  de  Execução  Físico-
Financeira, bem como na prestação de contas, o que não foi feito.

EVIDÊNCIA:
Processo n.° 54000.001505/2004-52; CT n.°691/2006; 1.435/2006-FAPESE.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.
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IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 917.762.955-87  NOME: MARCIO ROGERS MELO DE ALMEIDA
CARGO: GERENTE EXECUTIVO DA FAPESE

4.5 - PROGRAMA
1334
DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE TERRITORIOS RURAIS
AÇÃO              :
0620
APOIO A PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS EM TERRI
TORIOS RURAIS - NA REGIAO NORDESTE
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Viabilizar, priorizando a articulação com programas e políticas públi-
cas,  investimentos na implantação, ampliação e modernização de infra-
estrutura e serviços necessários à dinamização econômica dos  territó-
rios rurais ao fortalecimento da gestão social de seu processo de  de-
senvolvimento e de redes sociais de cooperação e à melhoria da  quali-
dade de vida dos agricultores familiares.
ORDEM DE SERVIÇO   : 182115
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
Apoio a projetos territoriais para implementação e expansão dos inves-
timentos  em obras de infra-estrutura que beneficiem coletivamente  os
agricultores familiares, tais como construção ou ampliação de unidades
de beneficiamento e armazenagem, estruturas de comercialização,  cons-
trução  e recuperação de centros de treinamento, centros comunitários,
apoio  na estruturação de cooperativas de crédito e produção da  agri-
cultura familiar, bem como de redes de assistência técnica, etc. O MDA
transfere aos Agentes Operadores (CEF ou BNB) os recursos  necessários
ao cumprimento das obrigações assumidas, decorrentes  da  fommalização
dos contratos de repasse, individualmente com cada município,  com  os
governos estaduais ou outras institucionalidadesdefinidas na LDO.
AGENTE EXECUTOR    :
FEDERACAO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO ESTADO SE
*** TIPO DE ADMINISTRACAO NAO IDENTIFICADA ***
QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
CONTRATO DE REPASSE
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 53.000,00

4.5.1   CONSTATAÇÃO:
ATRASO  NA  EXECUÇÃO  DO OBJETO DE CONTRATO DE REPASSE E NA UTILIZAÇÃO
DOS RECURSOS LIBERADOS.

FATO:
Trata-se    do   Contrato   de   Repasse   n.180651-65/2005/MDA/CAIXA,
registrado  no  SIAFI  sob  o  n.531786, firmado em 01/12/2005 entre a
União  Federal,por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Agrário
(MDA),representado  pela  Caixa  Econômica Federal (CEF) e a Federação
dos  Trabalhadores  da  Agricultura do Estado de Sergipe (FETASE), com
vigência  inicial  até 12/12/2006, no valor de R$ 53.000,00 (cinqüenta
e  três  mil reais), dos quais R$52.470,00 correspondem ao valor a ser
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transferido   pela   contratante   CEF  e  R$  530,00  correspondem  à
contrapartida alocada pela FETASE em serviços mensuráveis.
O  objeto  do  convênio  é  a  capacitação  em organização e gestão de
cooperativismo    de    crédito,    da    produção,   comercialização,
associativismo  e  desenvolvimento  social  e compreensão territorial,
nos  municípios  do território do Sertão Ocidental (Poço Verde, Tobias
Barreto,  Simão Dias, Carira, Ribeirópolis, Frei Paulo, Macambira, São
Miguel do Aleixo, Pinhão e Nossa Senhora Aparecida).
.
Consultando  o  processo que se encontra sob a responsabilidade da CEF
e  extratos  bancários  fornecidos  pela CEF, a equipe de fiscalização
constatou  que  a  execução  do objeto ainda não foi iniciada e que os
recursos  liberados não foram utilizados. O cronograma de metas previa
atividades  a  serem  realizadas  entre dezembro/2005 e dezembro/2006,
entretanto  nenhuma  atividade  foi iniciada até o momento. Constatou-
se,  também,  que  a  primeira  parcela  dos  recursos, no valor de R$
23.470,00,   foi   depositada  no  dia  12/04/2006  na  conta-corrente
180651-0  vinculada  ao  contrato de repasse e, no mesmo dia 12, foram
transferidos  R$ 23.000,00 por meio de TED para a conta-poupança 7874-
7,  que  não  está  vinculada ao contrato. Conforme extrato da CEF, no
dia  11/05/2006,  a  conta-poupança apresentava saldo de R$ 29.032,63,
configurando haver saldo anterior além dos R$ 23.000,00.
.
A  equipe  de  fiscalização,  por  meio  da  SF 182115-01, solicitou à
FETASE  apresentar  novo  cronograma  de  metas  e  justificar  a  não
utilização  da  primeira parcela do repasse. A equipe também alertou a
FETASE  que  a conta-poupança 7874-7 não está vinculada ao contrato de
repasse, além de apresentar saldo que não pertence ao contrato.
Solicitou-se,   ainda,   que   a   FETASE   apresentasse  cálculo  dos
rendimentos   referentes   ao   valor   de  R$  23.000,00,  pois  tais
rendimentos devem ser utilizados no objeto do contrato.
.
Por  intermédio  do  ofício  n.28/2006, a FETASE informa que "tendo em
vista  o  período  chuvoso  no  Estado  de Sergipe (maio e junho), não
tivemos  condições  de realizar as atividades previstas no contrato de
repasse,   uma   vez   que  o  público  beneficiário  (agricultores  e
familiares)  encontram-se  no  auge  do  plantio  e  trato cultural da
lavoura,  razão  pela  qual  não  foi possível cumprir o cronograma da
realização".  Todavia, cabe observar que, havendo período chuvoso todo
ano,  histórica  e  geograficamente,  isto  deveria  ser considerado e
previsto  nos  cronogramas  apresentados pela entidade. Quanto ao novo
cronograma de metas, não foi apresentado pela entidade.
.
Acerca  dos recursos ainda não utilizados, a FETASE afirma desconhecer
"qualquer  saldo  anterior da conta-poupança n.7874-7, posto que, quem
faz  a  movimentação  da  conta-poupança  -  conta-corrente  -  conta-
poupança   é   a   própria  instituição  financeira,  Caixa  Econômica
Federal"  e  completa  que "até a referida data não temos nenhum saldo
ou  extrato,  em razão de não sendo realizado o cronograma previsto no
contrato".
.
Em  relação  à  solicitação  de  apresentar  cálculo  dos  rendimentos
relativos  aos  R$  23.000,00  depositados na conta-poupança, a FETASE
equivocou-se  na compreensão da solicitação porquanto informa que está
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"encaminhando  em  anexo  os  comprovantes  de  depósitos  a título de
recomposição  do  saldo da conta-poupança n.7874-7, sendo R$ 23.000,00
referentes  ao  valor  do capital e R$ 646,98 referentes a atualização
monetária baseada nos índices da caderneta de poupança".
Efetivamente,  em anexo ao ofício encontra-se fotocópia de comprovante
de  depósito  no  valor  total de R$ 23.646,98, em cheques do Banco do
Brasil.
.
Entretanto,  é  relevante  destacar que, em momento algum, a equipe de
fiscalização  solicitou  "recomposição  do  saldo  da conta-poupança",
visto que a referida conta nem está vinculada ao contrato de repasse.
Apenas  foi  solicitado  que  se  realizasse o cálculo dos rendimentos
pertinentes aos recursos repassados.

EVIDÊNCIA:
Processo  CR  180651-65,  extratos  bancários  da  CEF,  ofício FETASE
28/2006 e anexos.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 476.705.175-49  NOME: JOEL JOSE DE FARIAS
CARGO: PRESIDENTE DA FETASE

AÇÃO              :
6466
CAPACITACAO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO - NACIONAL
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Apoiar o desenvolvimento humano pelo aprimoramento das capacidades dos
agentes de desenvolvimento, líderes locais, representantes institucio-
nais  e conselheiros, bem como envolver instituições para a participa-
ção  nas  diversas  etapas  do  processo técnico, social e político de
construção  e  gestão dos planos territoriais de desenvolvimento e dos
projetos econômicos, sociais e institucionais decorrentes.
ORDEM DE SERVIÇO   : 182639
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
O objetivo do projeto, no que tange ao produto esperado, está assim de
finido: difusão e transferência de tecnologias para a produção susten-
tável de alimentos e forrageiras.
AGENTE EXECUTOR    :
FAPESE FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E EXTENSAO DE SE
*** TIPO DE ADMINISTRACAO NAO IDENTIFICADA ***
QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
CONTRATO DE REPASSE
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 70.000,00

4.5.2   CONSTATAÇÃO:
INCONSISTÊNCIAS   ENTRE  O  PLANO  DE  TRABALHO  (PT),  O  PROJETO  DE
ATIVIDADES (PAT) E A EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.
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FATO:
Trata-se    do   Contrato   de   Repasse   n.173371-22/2005/MDA/CAIXA,
registrado  no  SIAFI  sob  o  n.525890, firmado em 02/09/2005 entre a
União  Federal,por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Agrário
(MDA),  representado  pela  Caixa Econômica Federal (CEF) e a Fundação
de  Apoio  à Pesquisa e Extensão de Sergipe (FAPESE), com vigência até
30/06/2006,  no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), dos quais R
$69.300,00  correspondem  ao  valor a ser transferido pela contratante
CEF e R$ 700,00 correspondem à contrapartida alocada pela FAPESE.
.
O  objeto  do contrato é a difusão e transferência de tecnologias para
a  produção  sustentável de alimentos e forrageiras nos municípios dos
territórios do Alto Sertão e Sertão Ocidental.
.
Consultando  o  processo que se encontra sob a responsabilidade da CEF
e  a  documentação  sob  a  responsabilidade  da  FAPESE,  a equipe de
fiscalização  constatou  que  há  inconsistências  entre  o  Plano  de
Trabalho  aprovado,  o  PAT  aprovado  e  a  Proposta  Orçamentária da
FAPESE;  esta Proposta Orçamentária é o instrumento que vem conduzindo
a execução do objeto.
No   Plano   de   Trabalho,   equivocadamente,   todas   as   despesas
foram  alocadas  sob  o código de despesa 33.50.41 com a especificação
"custeio",  quando  deveriam  ter códigos específicos. Ainda no PT, as
metas alocavam os seguintes valores:
-------------------------------------------------------------------
- meta 1:R$ 60.000,00  .
- meta 2:R$  4.000,00  .
- meta 3:R$  4.000,00  .
- meta 4:R$  2.000,00  .
.  .
- total:R$ 70.000,00  .
-------------------------------------------------------------------
.
Entretanto, no PAT encontramos os seguintes valores:
-------------------------------------------------------------------
- meta 1:R$ 12.000,00  .
- meta 2:R$ 10.000,00  .
- meta 3:R$ 30.000,00  .
- meta 4:R$ 18.000,00  .
.  .
- total:R$ 70.000,00  .
-------------------------------------------------------------------
.
Ainda  verificando  o  PAT,  encontramos  as despesas subdivididas por
atividades:
- seleção das propriedades e produtores;  .
- implantação e condução das UD‘s;  .
- despesas com alimentação;  .
- despesas com transporte;
.
Entretanto,  as  despesas  realizadas  com os recursos do contrato são
mais  diversificadas  e  estão  relacionadas  no  documento  da FAPESE
intitulado Proposta Orçamentária. Neste documento, encontramos:
-------------------------------------------------------------------
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- transporte de produtores:  R$ 24.000,00  .
- fornecimento de refeições: R$  1.000,00  .
- fornecimento de lanches:   R$  6.000,00  .
- impressão publ. técnica:   R$  2.500,00  .
- confecção de bonés:        R$  2.500,00  .
- manutenção de veículos:    R$  2.000,00  .
- confecção de faixas:       R$    900,00  .
- plaquetas de identificação:R$  1.500,00  .
- placas:                    R$  2.400,00  .
- transporte de material:    R$    500,00  .
- despesas CPMF:             R$    266,00  .
- desp. bancárias manut.c/c: R$    144,00  .
- fertilizantes:             R$  9.000,00  .
- sementes:                  R$    500,00  .
- herbicida:                 R$  1.500,00  .
- inseticida:                R$  1.600,00  .
- formicida:                 R$    400,00  .
- gasolina:                  R$  3.450,00  .
- peças veículos:            R$  2.000,00  .
- cartuchos impressora:      R$    600,00  .
- disquetes e CDs:           R$    240,00    .
.
- total:                     R$ 63.000,00  .
-------------------------------------------------------------------
.
Como  se pode observar, o PT e o PAT divergem em relação à alocação de
recursos  e  a Proposta Orçamentária apresenta total inferior ao do PT
e  PAT.  Além disso, encontraram-se despesas com pagamento de bolsas a
estagiários,  sem  que  esse item conste nem do PT, nem do PAT, nem da
Proposta  Orçamentária.  Em vista disso, a equipe de fiscalização, por
meio  da  SF  182639-01,  solicitou à FAPESE justificativas para esses
fatos.  Por  intermédio  do  ofício  765/2006,  a  FAPESE  informa que
"houve,  por parte do executor, o reconhecimento de que a distribuição
dos   recursos   apresentada   no  PT  original  não  correspondia  às
necessidades   da   execução   do  projeto,  sendo  essa  distribuição
posteriormente  corrigida"  e  conclui  que "houve, apenas, uma melhor
distribuição  dos  recursos  para  atender à realização das atividades
previstas".  Acerca  da  discrepância entre o valor de R$ 70.000,00 do
PT/PAT  e  o  valor de R$ 63.000,00 da Proposta Orçamentária, a FAPESE
informa  que a divergência existente  "deu-se equivocadamente" e anexa
"o  documento correto". Nessa nova Proposta Orçamentária anexada, além
dos  R$ 63.000,00 especificados nos itens descritos anteriormente, são
acrescidos  os itens "estagiários" com R$ 6.080,00 e "outros materiais
de expediente" com R$ 920,00, totalizando R$ 70.000,00.
.
A  equipe  de fiscalização também solicitou esclarecimentos a respeito
do  item  despesas  bancárias  e  acerca  da  real necessidade do item
confecção de bonés.
.
Quanto  às  despesas  bancárias,  a  FAPESE  informa  que, "para que a
Fundação  não  precise  depositar  todo  mês  o valor correspondente à
manutenção   da   conta,  tal  valor  é  descontado  dos  recursos  já
depositados  e  restituídos  posteriormente, ao final do projeto. Esse
valor,  que  será  debitado automaticamente pelo banco é restituído de
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forma integral".
.
A  respeito da confecção de bonés, a Fapese afirma que "a distribuição
de  bonés  em  dias  de  campo  é  um procedimento usual, adotado pela
maioria das instituições promotoras de eventos desse tipo".
Acrescenta  ainda  que "tendo como finalidade a proteção contra o sol,
ajuda  na organização dos grupos, motiva a participação dos produtores
e divulga e fortalece a imagem das instituições promotoras do evento".
.
Considerando  que  o objeto do convênio é a difusão e transferência de
tecnologias,  não  se  configura  como indispensável a distribuição de
bonés.
.
Quanto  às  discrepâncias  entre  PT/PAT  e  Proposta  Orçamentária, é
relevante   observar  que  o  PT  e  o  PAT  foram  pouco  detalhados,
contrariando inclusive a IN STN 01/97, dificultando seu
acompanhamento e fiscalização.
.

EVIDÊNCIA:
Processo CR 0173371-22, ofício FAPESE 765/2006 e anexos.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 917.762.955-87  NOME: MARCIO ROGERS MELO DE ALMEIDA
CARGO: GERENTE EXECUTIVO DA FAPESE

5 -  55000 MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME

5.1 - PROGRAMA
0068
ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL
AÇÃO              :
2060
ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM ACOES SOCIOED
UCATIVAS E DE CONVIVENCIA - NACIONAL
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Garantir  proteção à criança e ao adolescente com idade de 7 a 15 anos
que  tiverem  seu direito ao não trabalho violado. A proteção ocorrerá
através  da  garantia  de  permanência  na  escola,  fortalecendo  seu
processo  de  aprendizagem  por  meio  da  participação  em atividades
sócio-educativas   e  de  convivência  comunitária,  que  contribuirão
para  a  ampliação do seu universo cultural e social e também por meio
do pagamento da bolsa Criança Cidadã.
ORDEM DE SERVIÇO   : 183236
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
Atuação  do  gestor  municipal  no  tocante a aplicação/destinação dos
recursos   recebidos   pelo   município,   o   atendimento  das  metas
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pactuadas e os controle internos existentes.
Execução   da  Jornada  Escolar  Ampliada  no  tocante  às  atividades
desenvolvidas  e controle internos existentes, e ainda, a existência e
atuação  da  Comissão  Municipal  de Erradicação do Trabalho Infantil-
CMETI.
AGENTE EXECUTOR    :
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU                       O
ORGAO PUBLICO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
FUNDO A FUNDO OU CONCESSãO
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 2.105.550,00

5.1.1   CONSTATAÇÃO:
EXCESSO   DE   DEMISSÕES  SEM  JUSTA  CAUSA  DE  INSTRUTORES  DO  PETI
SIMULTANEAMENTE AO AUMENTO DO NÚMERO DOS MESMOS

FATO:
Esta  equipe  de  fiscalização  constatou  um  número significativo de
demissões  sem  justa  causa  entre  os  funcionários contratados para
trabalhar   no  projeto  PETI,  com  maior  incidência  na  função  de
"Instrutor de Cursos Livres II". Cabe ressaltar que todos os contratos
de  trabalho  para  o  PETI, em Aracaju, são assinados com a Sociedade
Eunice  Weaver,  entidade  sem fins lucrativos que desenvolve ações no
âmbito da assistência  social no município, independentemente do local
de trabalho do contratado, e
segundo  informações  de  sua presidente as demissões são determinadas
pela Secretaria de Assistência Social.
A  tabela  a  seguir  mostra  que em datas próximas às demissões foram
efetuadas  contratações  em  número  superior  às  mesmas,  de  modo a
aumentar o quadro de trabalhadores no referido cargo. Em resumo, entre
janeiro de 2005 e julho de 2006 ocorreram 77 admissões, 9 afastamentos
a pedido e 24 demissões sem justa causa.
Tal  espécie  de  demissão  só  costuma  ser  motivada pela redução de
pessoal,  que não ocorreu, ou por algum caso específico de problema de
relacionamento,  o que parece não se aplicar considerando as múltiplas
demissões em datas próximas, inclusive 06 apenas no dia 16/03/2005.
Desta  forma,  tal  "renovação  de  pessoal"  certamente  prejudica  o
andamento  do  programa,  por  romper  a  relação  entre  alunos  e os
instrutores  já  conhecidos,  forçando  a  adaptação aos novos, e gera
custos  com  o pagamento de verbas rescisórias que não existiriam caso
os  contratos  não  fosse  interrompidos,  ou  o  fossem  com a devida
justificativa.

DISPENSAS SEM JUSTA CAUSA DE JANEIRO/2005 A JULHO/2006
SEQUÊNCIA CRONOLÓGICA ENTRE ADMISSÕES E AVISOS PRÉVIOS PARA A FUNÇÃO DE  INSTRUTOR DE
CURSOS LIVRES II

Admissão
Aviso
Prévio Rescisão Multa Aviso

Indenizado FGTS Aviso

 01/02/2005 a 03/02/2005: 05 Admissões 
02/01/04 14/02/05 16/03/05 260,89 - -
02/01/04 14/02/05 16/03/05 19,01 - -
02/01/04 14/02/05 16/03/05 260,89 - -
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Admissão Aviso
Prévio Rescisão Multa Aviso

Indenizado FGTS Aviso

 01/02/2005 a 03/02/2005: 05 Admissões 
02/01/04 14/02/05 16/03/05 260,90 - -
05/04/04 14/02/05 16/03/05 205,00 - -
20/05/04 14/02/05 16/03/05 177,44 - -

 14/02/2005: 05 Admissões 
 23/02/2005: 06 Admissões 

02/01/04 01/03/05 31/03/05 NA - -
 01/03/2005 a 11/04/2005: 11 Admissões 

02/01/04 24/04/05 24/05/05 312,10 - -
01/03/04 24/04/05 24/05/05 271,80 - -
02/01/04 27/04/05 27/05/05 294,69 - -

 02/05/2005 a 01/07/2005: 07 Admisões 
01/04/05 27/07/05 26/08/05 95,65 - -
02/01/04 01/08/05 31/08/05 380,81 - -

07/03/05 01/08/05 31/08/05 114,24 - -
 15/09/2005 a 26/09/2005: 04 Admissões 

03/02/05 01/10/05 31/10/05 176,93 - -
02/05/05 01/10/05 31/10/05 117,35 - -
14/03/05 03/10/05 02/11/05 133,16 - -
10/03/05 03/11/05 03/12/05 176,79 - -

 10/11/2005 a 21/11/2005: 02 Admissões 
02/01/04 28/11/05 28/11/05 463,33 487,50 41,44

 01/12/2005: 02 Admissões 
02/01/04 14/12/05 13/01/06 NA - -

 02/01/2006 a 06/02/2006: 08 Admissões 
16/05/05 07/02/06 07/02/06 NA NA NA

 08/02/2005 a 15/02/2005: 05 Admissões 
02/02/04 03/03/06 03/03/06 NA 487,50 41,44
01/09/04 03/03/06 03/03/06 NA 487,50 41,44

 06/03/2006: 01 Admissão 
 13/03/2006: 05 Admissões 
 15/03/2006: 08 Admissões 
 20/03/2006: 01 Admissão 
 17/04/2006: 03 Admissões 

26/09/05 28/04/06 28/04/06 NA 487,50 41,44
10/05/2006: 01 Admissão

14/06/04 31/05/06 30/06/06 NA - -
01/06/2006 a 31/07/2006: 03 Admissões 
  SUBTOTAIS 3.720,98 1.950,00 165,76
NA - Não Apurado

TOTAL 5.836,74

Admissões  e  demissões sem justa causa para o cargo de Instrutor de
Cursos Livres II

EVIDÊNCIA:
Termos  de  Rescisão  de  Contratos  de Trabalho; Guia de Recolhimento
Rescisório  do FGTS e da contribuição Sindical; Relação de Admissões e
Demissões entre janeiro de 2005 e julho de 2006 do projeto PETI.
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MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"A  partir  de  2005  o número de crianças na jornada ampliada do PETI
passou de 2.450 para 2.923 o que justifica a necessidade de aumento no
número de profissionais para atender a todas as turmas, por outro lado
as   demissões   realizadas   se   deram  devido  ao  fato  de  alguns
profissionais  não  demonstrarem durante a execução das ações junto às
crianças  perfil para lidar com esse tipo de programa, havendo assim a
necessidade   de  realizar-se  mudanças,  para  melhor  atendermos  os
objetivos da jornada ampliada."

ANÁLISE DA EQUIPE:
A justificativa apresentada pela gestora não se mostra satisfatória. A
quantidade verificada de demissões sem justa causa relacionadas ao não
enquadramento   dos  profissionais  no  perfil  necessário  ao  cargo,
significativa  em  relação  ao  número de instrutores, implicaria numa
falha  no  seu  processo  de  seleção.  Porém,  analisando-se  o tempo
decorrido  entre  a  admissão dos instrutores e a data do aviso prévio
dado   aos  mesmos,  percebe-se  que  tal  explicação  não  se  mostra
plausível.   O  intervalo  médio  entre  essas  duas  datas,  para  os
servidores  demitidos  sem  justa  causa,  foi  de  400,42 dias, o que
implicaria que em média levou-se mais de um ano e um mês para perceber
que  tais  funcionários não tinham o perfil necessário ao trabalho com
crianças.  Adicionalmente,  é  possível  observar  que  em  3 casos os
instrutores  permaneceram  por praticamente dois anos no serviço antes
de se observar a alegada inaptidão.
Importante ressaltar que os contratos de trabalho examinados quando da
nossa visita tinham por padrão a previsão de contratação por 3 meses a
título  de  experiência,  para  só  depois serem prorrogados por tempo
indeterminado, no caso do contratado se mostrar apto ao trabalho.
Pelos motivos expostos mantemos na íntegra a constatação apresentada.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 267.061.805-72  NOME: ROSARIA DE SOUZA RABELO
CARGO: SECRETÁRIA ASSIST. SOCIAL
CPF  : 138.796.265-53  NOME: MARIA AUXILIADORA MOURA VASCON
CARGO: PRES. ENTIDADE BENEFICENTE

5.1.2   CONSTATAÇÃO:
UTILIZAÇÃO  DE  CERTIDÕES NEGATIVAS INIDÔNEAS PARA FINS DE COMPROVAÇÃO
DE REGULARIDADE FISCAL.

FATO:
Com  o  intuito  de realizar as ações afetas à execução do Programa de
Erradicação  do  Trabalho  Infantil  - PETI, a Prefeitura Municipal de
Aracaju  procedeu à celebração do Convênio n.º 51/2004 com a Sociedade
Eunice  Weaver de Aracaju, entidade sem fins lucrativos que desenvolve
ações  no  âmbito  da  assistência  social  no  município.  O referido
Convênio,  que tinha como prazo de vigência 31/12/2004, posteriormente
alterado  pelo  Termo Aditivo n.º 02, o qual estabeleceu que o término
do  prazo passaria a ser em 31/12/2005, previa a liberação de recursos
para a Entidade em um montante de R$734.152,80, parcelado em 12 (doze)
repasses  de  R$61.179,40,  destinados  à  cobertura  de  despesas com
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pagamento  de  instrutores e aquisição de materiais de uso e consumo a
serem utilizados nas  atividades atinentes ao programa.
Durante  o  exercício 2005, visando a consecução do objeto do Convênio
firmado,  e  em conformidade com o que preconiza o artigo 27 da IN STN
n.º  01/97,  a  Entidade  realizou  dois  procedimentos  licitatórios,
Cartas-Convite
n.º  01  e  02/2005, as quais tiveram como data de abertura 10/01/2005
(Carta-Convite  n.º  01)  e  28/02/2005  (Carta-Convite n.º 02), com o
intuito   de   contratar  empresas  para  o  fornecimento  de  gêneros
alimentícios e materiais didáticos e de expediente, respectivamente.
Os   referidos   procedimentos   foram   vencidos  pela  empresa  CNPJ
04.540.656/0001-58,   que   apresentou  as  propostas  de  R$73.845,60
(Convite n.º 01) e R$64.164,39 (Convite n.º 02).
Ocorre  que,  em consulta realizada para verificar a autenticidade das
certidões  apresentadas  pela  empresa  com  o  fim de comprovar a sua
regularidade fiscal, verificou-se que nenhuma das certidões apresentou
resultado de confirmação de sua autenticidade.
O  quadro  a  seguir  demonstrará  as  certidões  que  foram objeto de
pesquisa  por  parte  de  nossa  equipe  de  fiscalização,  bem como o
resultado da pesquisa realizada:

Dados Gerais
Tipo de Certidão

Emissão Prazo de
Validade

N.º/ Código de Controle
Resultado da Pesquisa

Negativa de Débitos
Estaduais

30/12/04 30/01/05 138547 “Certidão Negativa
não encontrada”

Negativa de Débitos
Estaduais

01/02/05 02/03/05 286987 “Certidão Negativa
não encontrada”

Quanto à dívida
ativa da União

03/01/05 30 dias
após
emissão

E7FD.5F55.92AB.F6B1 “Com base nos dados
informados, esta
Certidão não foi
emitida para este
contribuinte”.

Quanto à dívida
ativa da União

02/02/05 30 dias
após
emissão

E3FD.5F52.34GD.B5T3 “Com base nos dados
informados, esta
Certidão não foi
emitida para este
contribuinte”.

Positiva de Débitos
Federais, com efeitos
de Negativa

29/12/04 27/06/05 E964.8516.FDD5.72FD “Com base nos dados
informados, esta
certidão não foi
emitida para este
contribuinte”.

Positiva de Débitos
Federais, com efeitos
de Negativa

29/12/04 27/06/05 E964.8516.FDD5.72FD “Com base nos dados
informados, esta
certidão não foi
emitida para este
contribuinte”.

.

Além  destas  pesquisas citadas, outras foram realizadas junto à Caixa
Econômica  Federal,  a  qual  indicou  a existência de apenas 01 (uma)
certidão de regularidade junto ao FGTS emitida nos últimos 24 (vinte e
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quatro)  meses,  datada  de  07/02/2006,  e  ao  Instituto Nacional da
Seguridade  Social  - INSS, a qual retornou a informação de que apenas
uma   certidão   foi   emitida   pela  empresa  licitante,  datada  de
10/05/2005 e que tinha validade até 08/08/2005.

EVIDÊNCIA:
Certidões   Negativas   de   Débito  apresentadas  pela  empresa  CNPJ
04.540.656/0001-58, para fins de comprovação de regularidade fiscal.
Consulta   realizada   junto  aos  sítios  www.receita.fazenda.gov.br,
www.sefaz.se.gov.br,   www.caixa.gov.br   e  www.dataprev.gov.br,  com
vistas  à verificação da autenticidade das certidões apresentadas pela
empresa CNPJ 04.540.656/0001-58.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"Não  é qualquer situação, qualquer fato imprevisto, que dera vazão no
ato  de  licitar  sobre exame, mas somente aqueles  que não admitam um
interregno  entre  a  efetiva  contratação do particular a ação que se
espera  alcançar  para atender ao interesse público, se a regra para a
Administração  Pública  é  a  licitação é cediço que a mesma é regida,
formal  e,  por  isso   lenta.  Surge  assim, a necessidade de efetiva
demonstração,  por  fonte da Administração Pública, de que não é só se
está  diante  de  uma  situação excepcional e emergencial, pronta para
ocorrer  ou  já está ocorrendo, como também a cabal indicação de que o
único  meio viável para se somar ou minerar o dono iminente as pessoas
ou  bens  é  a  adoção  de  imediatas providências, por parte do poder
público  licitar".  (DIPIETRO, MARIA SYLVIA ZANELLA). Com o intuito de
atender  ação afetas à execução do Programa de Erradicação do Trabalho
Infantil  -  PETI,  a  Prefeitura  de Aracaju, procedeu a liberação do
convênio  n.º 51/2004, alterado pelo Termo Aditivo n.º 02 com vigência
31/12/2005  com  a  Instituição  Sociedade  Eunice  Weaver de Aracaju,
entidade  sem  fins  lucrativos.  Diante do exposto citado pela Equipe
Técnica  de  Inspeção  de Coordenadoria Geral  da União, utilização de
Certidão   Negativa   Idoneas   incorporada  no  Processo  Licitatório
referentes nos Convites n.º 01 e 02/2005, apresentamos
esclarecimentos,  que  devido  a  complexidade em se proceder processo
licitatório,  no  entanto  foi  deriva  a  dificuldade,  probatória da
entidade  de  não  dispor  de pessoal qualificado, altamente preparado
sobre  o assunto, tratando-se de realizar pela primeira vez um certame
licitatório,  o  referido  convênio  não  permitia a Entidade proceder
despesa  para  a  contratação  de  profissional  preparado sobre a lei
8.666/93, além da Instituição de não possuir meios disponíveis, para a
consulta  sobre  a  veracidade  das  certidões,  diante do exposto foi
cometido falhas mas não com o intuito de má fé e dorso".

ANÁLISE DA EQUIPE:
O  gestor  apresentou  suas  justificativas discorrendo sobre diversos
assuntos  que  não  guardavam qualquer relação com as falhas apontadas
por nossa equipe.
A  única  parte  do  texto  que,  aparentemente,  discorria  acerca do
problema,  não  se mostrou suficiente para esclarecer o cometimento da
falha  apontada.  Em redação truncada, referiu-se o gestor ao problema
discorrendo que "Diante do exposto citado (...) utilização de Certidão
Negativa  Idôneas   incorporada no Processo Licitatório referentes nos
Convites  n.º 01 e 02/2005, apresentamos esclarecimentos, que devido a
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complexidade  em  se  proceder  processo  licitatório,  no entanto foi
deriva  a dificuldade, probatória da entidade de não dispor de pessoal
qualificado,  altamente  preparado  sobre  o  assunto,  tratando-se de
realizar pela primeira vez um certame licitatório, o referido convênio
não  permitia  a  Entidade  proceder  despesa  para  a  contratação de
profissional  preparado  sobre  a lei 8.666/93, além da Instituição de
não  possuir meios disponíveis, para a consulta sobre a veracidade das
certidões, diante do exposto foi cometido falhas mas não com o intuito
de má fé e dorso".
Ainda  que  nos  seja  de  difícil  compreensão  o que o gestor tentou
esclarecer,  efetivamente,  cabe  tecer  comentários  acerca de alguns
trechos  das  suas  justificativas,  com  o  intuito  de  demonstrar a
ausência  de  pertinência  entre  elas e o problema apontado por nossa
equipe.
Em  suas  alegações  informava  que a Entidade não dispunha de pessoal
qualificado  e  preparado para a realização dos certames licitatórios,
informando   que   o   objeto   do  Convênio  não  permitia  contratar
profissional  "  (...)  preparado  sobre a lei 8.666/93". Nesse trecho
residem dois problemas a saber:
I  - Se o gestor já sabia, previamente, que a Entidade não dispunha de
pessoal  qualificado para a realização dos certames, quais os motivos,
então,  que o levaram a proceder ao Convênio? Assim sendo, sabedor que
era  das  limitações do objeto do Convênio, no tocante à possibilidade
de  utilizar  recursos  para o pagamento de profissionais que pudessem
assessorar a Entidade na realização dos procedimentos licitatórios nos
moldes  da  Lei  8.666/93, quais os motivos que levaram o gestor a não
avocar,  para  si, a incumbência de realizar os certames licitatórios?
Se  assim  procedesse  poderia,  a posteriori, tão somente entregar os
bens adquiridos em cada um dos locais de execução do programa.
II  - Outro problema mencionado pelo gestor dizia respeito às supostas
limitações  da Entidade quanto a dispor dos " (...) meios disponíveis,
para  a  consulta  sobre  a  veracidade  das certidões (...)". Ora, as
próprias certidões fornecidas trazem em seu bojo informações acerca da
forma de verificar-se a sua autenticidade. A título de
exemplo,   reproduzimos  as  informações  constantes,  comumente,  das
Certidões  emitidas  pelo  Instituto  Nacional  da Seguridade Social -
INSS:   "A   aceitação   da  presente  Certidão  está  condicionada  à
verificação  de  sua validade na internet www.previdenciasocial.gov.br
(...)".  A  Caixa  Econômica  Federal,  por  sua  vez, faz constar nos
Certificados  do  FGTS  por  ela  emitidos  a seguinte informação:  "A
utilização  deste  Certificado  para  os  fins  previstos  em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br".
Considerando  que  a  verificação da autenticidade dos documentos é um
procedimento simples, em virtude das inúmeras possibilidades de acesso
à  rede  mundial de computadores existentes atualmente, não nos parece
crível  que  tal Entidade, designada pelo gestor municipal para gerir,
só  no  programa  de Erradicação do Trabalho Infantil um orçamento que
ultrapassou R$700.000,00, não tivesse acesso à internet ou não possuía
quaisquer outro mecanismo para averiguar a autenticidade das Certidões
emitidas.
Assim,   por   todo  o  exposto,  verifica-se  que  as  justificativas
apresentadas  pelo gestor não se mostraram suficientes para dirimir as
falhas apontadas por nossa equipe, motivo pelo qual manteremos a nossa
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constatação em sua íntegra.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 138.796.265-53  NOME: MARIA AUXILIADORA MOURA VASCON
CARGO: PRES. SOC. EUNICE WEAVER
CPF  : 794.953.705-15  NOME: DIANA MOURA VASCONCELOS
CARGO: PRES. CPL EUNICE WEAVER

5.1.3   CONSTATAÇÃO:
UTILIZAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DE VENDA APÓS O PRAZO MÁXIMO PREVISTO PARA
SUA EMISSÃO.

FATO:
Em  exame  aos processos dos pagamentos efetuados com recursos do PETI
em  2005  verificou-se  que  a  empresa CNPJ 04.540.656/0001-58 emitiu
as  notas  fiscais  1618  (em  06/12/2005),  1621  e  1622  (ambas  em
30/12/2005) após a data-limite prevista para sua emissão (28/11/2005).
Dessa  forma,  os  documentos apresentados para fins de comprovação da
circulação  das  mercadorias, por perda do prazo para sua emissão, não
eram  mais  válidos  e,  portanto, não podiam ter sido utilizados pela
Entidade  conveniada (Sociedade Eunice Weaver de Aracaju) para fins de
comprovação da regular aplicação dos recursos do programa.
É  importante ressaltar que, em consulta ao sítio www.sefaz.se.gov.br,
verificamos  que não há registros de pedido de prorrogação da validade
do  talonário  de  notas  fiscais,  fato  que vem a robustecer a nossa
constatação quanto a perda da validade dos documentos emitidos.

EVIDÊNCIA:
Notas  fiscais  1618,  1621  e 1622, emitidas pela empresa sob CNPJ nº
04.540.656/0001-58.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"Tratando-se  de  compra, cujo contrato que objetiva o fornecimento do
bem  ou  material, ter duração adstrita a vigência  31/12/2005, foi um
lapso  a não observância por parte da Entidade Sociedade Eunice Weaver
de Aracaju da utilização de notas fiscais de venda após o prazo máximo
previsto   a   data   do   limite.  Citado  na  constatação  3.2.3.  a
inexperiência  em  processos  licitatórios,  visto que não disponha de
perspicácia  para  tal fato, em virtude das referidas empresas haverem
prestado serviços anteriores sem apresentar qualquer irregularidade na
sua situação fiscal".

ANÁLISE DA EQUIPE:
Ao  que se verifica das alegações apresentadas pelo gestor, ao admitir
as  falhas  cometidas  pela  Sociedade  Eunice Weaver no tocante à não
verificação  do  prazo  de emissão das notas fiscais apresentadas pela
empresa fornecedora, há a concordância com a constatação apontada.
Dessa  forma, considerando que não foram afastadas as falhas apontadas
por  nossa equipe, procedemos à manutenção da nossa constatação em sua
íntegra.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
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CPF  : 138.796.265-53  NOME: MARIA AUXILIADORA MOURA VASCON
CARGO: PRES. SOC. EUNICE WEAVER

5.1.4   CONSTATAÇÃO:
IRREGULARIDADES EM PROCESSOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.

FATO:
Conforme  mencionamos  no  item  5.1.2  deste  relatório,  a  Entidade
"Sociedade  Eunice  Weaver  de Aracaju", responsável pela execução das
atividades  do  PETI  em  Aracaju,  procedeu à realização de 02 (dois)
procedimentos  licitatórios  durante  o  exercício  2005,  sendo ambos
vencidos pela empresa CNPJ 04.540.656/0001-58.
Um  desses  processos,  Carta-Convite  n.º  01, tinha por finalidade a
aquisição  de  gêneros alimentícios e materiais de limpeza, tendo sido
licitados um total de 33 (trinta e três) itens.
Em  exame  aos  processos dos pagamentos efetuados durante o exercício
verificou-se que, estranhamente, alguns gêneros alimentícios não foram
adquiridos  mediante procedimento licitatório, tendo sido a sua compra
dispensada.    Especificamente,    referimo-nos    à   aquisição   dos
gêneros  "arroz",  "feijão",  "macarrão",  "óleo",  "sal",  "flocos de
milho"  e  "açúcar",  que  não constaram da relação de itens licitados
pela Entidade na Carta-Convite n.º 01/2005.
Em  análise  ao  processo  de  pagamento  verificamos a existência das
irregularidades que detalharemos a seguir:
-  Da  cotação  de  preços  inválida  -  Para realizar a aquisição dos
referidos  gêneros  a  Entidade procedeu à coleta de preços junto a 04
(quatro)   empresas,   quais   foram  as  de  CNPJ  07.065.002/0001-08
(vencedora   da  cotação),  03.210.975/0001-32,  00.648.704/0001-75  e
02.608.247/0002-00.
Ocorre que, em consulta ao sítio www.sintegra.gov.br, verificou-se que
as cotações de preços apresentadas pelas empresas 00.648.704/0001-75 e
02.608.247/0002-00  eram  inválidas,  uma  vez  que  estas empresas já
apresentavam,  na  data da realização da cotação, 10/10/2005, situação
cadastral  de inabilitação, por motivo de cancelamento de seu registro
junto à Secretaria da Fazenda do Estado de Sergipe. No caso da empresa
de  CNPJ 02.608.247/0002-00, ressalte-se, pôde ser verificada, também,
a  sua  situação de inaptidão perante a Secretaria da Receita Federal,
cujo status é de "Omissa não localizada". Adicionalmente, com vistas a
complementar  as  informações  constantes  do "Sintegra", procedemos à
realização  de  visitas aos endereços indicados nas cotações de preços
das    empresas    CNPJ   00.648.704/0001-75,   03.210.975-0001-32   e
07.065.002/0001-08   (proponente   vencedora),   constatando  que:  no
endereço  da empresa de CNPJ 00.648.704/0001-75 o prédio encontrava-se
fechado, situação que, conforme informações colhidas junto a populares
residentes  às  imediações  do local, já perdura por mais de 02 (dois)
anos;  o  endereço  da  empresa  03.210.975/0001-32  corresponde a uma
pequena sala situada em uma galeria comercial, a qual está em aparente
estado   de   abandono;  no  endereço  da  empresa  07.065.002/0001-08
(proponente  vencedora)  há  um galpão fechado e em aparente estado de
abandono. Segundo informações prestadas por moradores da localidade há
cerca  de  03  meses,  contados  da nossa verificação "in loco", foi a
última ocasião na qual o prédio havia sido aberto.
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-  Da  ausência  de  verificação  da regularidade fiscal do proponente
vencedor  (CNPJ  07.065.002/0001-08)  -  O  processo  de pagamento não
trouxe  informações  quanto  à  verificação  da regularidade fiscal do
proponente,  tampouco  cópias de certidões emitidas junto ao Instituto
Nacional  da Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo
de  Serviço (FGTS). Assim, pela ausência das informações, procedemos à
consulta  junto  aos  sítios  www.dataprev.gov.br  e www.caixa.gov.br,
obtendo  como  retorno  das pesquisas que as únicas certidões emitidas
junto   ao   INSS  tiveram  prazos  de  validade  compreendidos  entre
27/12/2005  e  25/06/2006  e  07/07/2006  e  03/01/2007,  portanto  em
períodos posteriores ao da data de cotação (10/10/2005).
Além  das  irregularidades  apontadas,  cabe  destacar,  ainda, que as
cotações  foram  elaboradas  mediante a utilização de termos genéricos
para  cada  um  dos  itens  cotados  ("arroz",  "feijão",  "macarrão",
"óleo",  "sal",  "flocos  de  milho"  e  "açúcar"),  o  que  dificulta
sobremaneira  qualquer  tentativa  de  verificação  da  adequação  dos
preços  praticados  pelo  fornecedor  e  aqueles constantes do mercado
local,  uma  vez  que  para  cada  um dos produtos adquiridos diversos
fabricantes  há  no  mercado  com variações de preço, em alguns casos,
significativas. Além deste problema citado, outros dois necessitam ser
ressaltados,  quais  sejam  o  da  utilização  de  unidade  de  medida
imprecisa (Fardo) que não permite inferir acerca da efetiva quantidade
de  cada  um  dos  materiais  que  foi  fornecida,  e o fato de que os
orçamentos  das  empresas CNPJ 00.648.704/0001-75 e 02.608.247/0002-00
sequer  foram datados e apresentados em papéis com os seus respectivos
timbres.

EVIDÊNCIA:
Processo  de pagamento referente ao cheque 851.891, c/c 3.289-1 (cópia
do cheque, nota fiscal de pagamento ao fornecedor e cotações de preços
junto às empresas).

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"Inicialmente, urge informar que a licitação é a regra, a dispensa e a
inexigibilidade  de  licitação são exceções. Na Lei 8.666/93, dispensa
de  licitação  é prevista, basicamente, no art. 24. A inexigibilidade,
no  art.  25.  Dentre  os  casos  de dispensa de licitação, situa-se a
emergência  (art.  24,  IV,  da Lei 8.666/93). A meu ver, essa não é a
hipótese  de  dispensabilidade de licitação, mas sim de dever jurídico
de contratar sem licitação.
Depreende-se do texto legal supramencionado que a fundamentação para o
estado   de   emergência   e,  consequentemente  para  a  dispensa  do
licitatório,  caracteriza-se  pela urgência de atendimento da situação
específica,  portanto,  devem  existir  razões,  de fato e de direito,
objetivas e concretas para este atendimento.
Em  comentário  sobre  a  matéria,  o  eminente jurista Antônio Carlos
Cintra do Amaral discorre:
"A  emergência  é,  a  nosso  ver,  caracterizada  pela inadequação do
procedimento formal licitatório ao caso  concreto. Mais
especificamente:  um  caso  é  de  emergência   quando reclama solução
imediata,  de  tal modo que a realização de licitação, com os prazos e
formalidades  que  exige, pode  causar prejuízo à empresas (obviamente
prejuízo  relevante)  ou  comprometer  a  segurança de pessoas, obras,
serviços  ou  bens,  ou, ainda, provocar a paralisação ou prejudicar a
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regularidade  de  suas  atividades específicas. Quando a realização de
licitação  não  é  incompatível  com  a solução necessária, no momento
preconizado, não se caracteriza emergência."
Diante  do  exposto  a  Entidade  Sociedade  Eunice  Weaver de Aracaju
procedeu  fuga  ao  procedimento licitatório com aquisição dos gêneros
supra  citado  no  relatório  de  Inspeção da   Controladoria Geral da
União,  devido  a necessidade e urgência no atendimento do Programa do
referido  Convênio,  gostaria  de  salientar  quanto  a  utilização de
cotação  preço  e de verificação  da regularidade fiscal do fornecedor
foi  objeto citado de esclarecimento na constatação 3.2.3. da presente
justificativa".

ANÁLISE DA EQUIPE:
O   gestor  não  apresentou  maiores  esclarecimentos  para  os  fatos
apontados por nossa equipe.
Em  sua  análise  o  gestor  apresentou  a  sua  interpretação  para o
dispositivo   legal   que   regula   as   situações  de  aquisição  de
bens/contratação   de   serviços  sem  a  realização  de  procedimento
licitatório,  pautada  na emergencialidade da situação a ser atendida,
discorrendo que "Depreende-se do texto legal
supramencionado  que  a  fundamentação  para o estado de emergência e,
consequentemente  para  a dispensa do licitatório, caracteriza-se pela
urgência  de  atendimento  da  situação  específica,  portanto,  devem
existir  razões, de fato e de direito, objetivas e concretas para este
atendimento".
Por  si,  a  análise  do  gestor  já  evidencia  a existência da falha
apontada  por  nossa  equipe.  Se  a  necessidade de não se proceder à
realização  de  procedimento  licitatório,  ou  melhor, não incluir os
gêneros  alimentícios adquiridos por dispensa dentre aqueles que foram
licitados,  devia-se  à  existência  de  emergência  no atendimento da
necessidade  da  Entidade  e  que,  para  isso,  devem  existir razões
objetivas  e  concretas,  conforme  ele, gestor, entendia, por que nos
processos   não   foram   anexadas   as   justificativas  necessárias?
A  jurisprudência  do  Tribunal  de  Contas  da União é farta quanto a
necessidade   de   a   Administração   caracterizar  as  situações  de
emergência,  a  exemplo da Decisão n.º 347/94 e do Acórdão 628/2005. A
Decisão  347/94,  por  exemplo,  sinaliza  o posicionamento da Egrégia
Corte  de  Contas  quanto  a necessidade de a Administração demonstrar
que:
"  -  a  situação  adversa,  dada  como de emergência ou de calamidade
pública,  não  tenha  se  originado (...) da falta de planejamento, da
desídia administrativa ou má gestão dos recursos públicos (...);
  -  exista  urgência  concreta  e  efetiva  do atendimento à situação
decorrente  do estado emergencial ou calamitoso, visando afastar risco
de danos (...)";
 - o risco, além de concreto (...) se mostre iminente (...);
  - a imediata efetivação, por meio de contratação com terceiro, (...)
seja  o  meio  adequado,  efetivo  e  eficiente  para  afastar o risco
iminente detectado".
Considerando  que  o gestor não anexou ao processo quaisquer elementos
caracterizadores  da propalada situação de emergência, não há como dar
validade à sua justificativa.
Quanto  aos  questionamentos  feitos  por  nossa  equipe  no tocante à
ausência  de  verificação  da  regularidade fiscal dos proponentes e a
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realização  de  cotação  de  preços  junto a empresas cujas atividades
encontravam-se encerradas à época da realização das cotações, o gestor
limitou-se  a  informar  que  "  (...)gostaria  de  salientar quanto a
utilização de cotação preço e de verificação da regularidade fiscal do
fornecedor foi objeto citado de esclarecimento na constatação 3.2.3.
da presente justificativa". As justificativas apresentadas para o item
3.2.3  do  nosso relatório preliminar, diga-se, não foram acatadas por
nossa  equipe  por  não  terem  conseguido  demonstrar  que  as falhas
apontadas não ocorreram.
Assim,  pelo  exposto,  considerando que as justificativas pelo gestor
foram insuficientes para dirimir as falhas apontadas, mantemos a nossa
constatação em sua íntegra.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 138.796.265-53  NOME: MARIA AUXILIADORA MOURA VASCON
CARGO: PRES. SOC. EUNICE WEAVER
CPF  : 794.953.705-15  NOME: DIANA MOURA VASCONCELOS
CARGO: PRES. CPL EUNICE WEAVER

5.1.5   CONSTATAÇÃO:
REDUÇÃO  DA CARGA HORÁRIA DA JORNADA AMPLIADA E INTERRUPÇÃO DURANTE AS
FÉRIAS.

FATO:
Esta  equipe  de  fiscalização  constatou, conforme entrevistas com os
responsáveis  pelos  locais de execução da Jornada Ampliada constantes
da  amostra,  que  não  estão  sendo  cumpridas  as  determinações  da
legislação   do  programa  com  respeito  à  carga  horária  e  a  não
interrupção  durante  os  períodos  de  férias. O horário executado em
alguns  destes  locais é de 02 ou 03 horas por turno, inferiores às 04
horas   mínimas,   que   só  poderiam  ser  reduzidas  em  virtude  de
"dificuldade  de  acesso aos locais de realização da Jornada Ampliada,
especialmente  na  área  rural". Em três dos cinco locais visitados os
alunos  são separados em quatro turmas, de modo que cada uma tem menos
de  duas  horas  diárias  de jornada. As suspensões das atividades nas
férias variam conforme o local:
  -  Bairro  Coroa  do Meio: Jornada de 3 horas pela manhã e 3 horas à
tarde.  Atividades  suspensas por 15 dias em julho de 2005 e outros 15
em janeiro de 2006.
  -  Bairro Siqueira Campos: Jornada de 4 horas pela manhã e 3 horas à
tarde. Atividades suspensas 8 dias no final de 2005.
  -  Bairro  Santa  Maria: Jornada em quatro turmas, duas pela manhã e
duas  à  tarde  com  menos de duas horas cada. Atividades suspensas em
julho de 2005 e janeiro e fevereiro de 2006.
  - Bairro José Conrado de Araújo: Jornada em quatro turmas, duas pela
manhã  e  duas  à  tarde  com  menos  de  duas  horas cada. Atividades
suspensas em julho de 2005.
  - Bairro América: Jornada em quatro turmas, duas pela manhã e duas à
tarde  com  menos de duas horas cada. Atividades suspensas em julho de
2005.
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EVIDÊNCIA:
Entrevistas  com  responsáveis  pelos  locais  de  execução da Jornada
Ampliada;   Folhas  de  freqüência  da  jornada  ampliada  nos  locais
selecionados na amostra.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"Considerando a constatação da equipe de fiscalização quanto à redução
da   carga   horária   da   ação   sócio-educativa  e  de  convivência
anteriormente denominada jornada ampliada, informamos que tal situação
esteve  ocorrendo  por  um  período  em  alguns  bairros em virtude da
necessidade de ser realizado um trabalho diferenciado por faixa etária
sobre  a temática sexualidade, tendo em vista a manifestação de certos
comportamentos  característicos especifico da Síndrome da Adolescência
Normal.
              Quanto   ao   recesso,   informamos   que  inexiste esse
procedimento.  Ocorre  que, no mês de junho comemora-se o maior evento
cultural do estado - festejos juninos. Logo, nesse período marcado por
feriados,  associados  as  férias escolares muitas famílias aproveitam
para  visitar  junto  com os filhos  os parentes que residem em outros
municípios.  Assim optou-se por um recesso de 08 (oito dias) nas quais
os educadores são reunidos para avaliação das atividades realizadas no
semestre  e planejamento das subseqüentes. O mesmo acontece no período
de  dezembro,  em  decorrência  dos  festejos  natalinos  e  as férias
escolares do final de ano."

ANÁLISE DA EQUIPE:
Com relação aos recessos nos períodos de férias escolares, os próprios
controles  de freqüência dos locais de execução da jornada contradizem
a informação da gestora, uma vez que evidenciam que não houve controle
de  presença  durante  os  meses  ou  frações  de  meses informados na
constatação.  Alguns  desses  registros  inclusive assinalam o período
como  "férias".  Ainda, mesmo que em todos os locais fossem praticados
apenas os 08 dias de recesso informados, que poderiam ser considerados
razoáveis  para  o  período  de  férias escolares aliados aos festejos
juninos, tal prática iria de encontro às normas do PETI.
Com  relação à carga horária, a informação prestada pelos responsáveis
pelos  locais de execução não foi a de que a mesma havia sido reduzida
por  conta  de  uma  atividade  atípica,  e sim de que aqueles eram os
horários  normais  de  atividade,  o  que inclusive é corroborado pelo
controle de freqüência em diferentes meses.
Pelas razões apresentadas é que mantemos a constatação em sua íntegra.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 267.061.805-72  NOME: ROSARIA DE SOUZA RABELO
CARGO: SECRETÁRIA ASSIST. SOCIAL
CPF  : 575.732.555-00  NOME: ELZE ANGELICA MELO BARRETO
CARGO: COORDENADORA PETI

5.1.6   CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA  DE  SUPERVISÃO  DAS  ATIVIDADES  DO  PROGRAMA  PELA COMISSÃO
MUNICIPAL DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.
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FATO:
Analisando  as  atas das reuniões da Comissão Municipal de Erradicação
do  Trabalho  Infantil, num total de apenas 5 desde sua criação, há 03
anos, esta equipe de fiscalização constatou que a mesma não exerce, ao
menos  ainda,  qualquer  supervisão/fiscalização  sobre  a execução do
programa.  Verifica-se  que mesmo as poucas reuniões que ocorreram não
se mostraram de maior relevância devido à falta de quorum, de modo que
ainda não houve sequer a aprovação do regimento interno, ainda em fase
de minuta. Não se encontra nas atas analisadas, o registro de qualquer
discussão  acerca de problemas ou dificuldades decorrentes da execução
do PETI, apesar da supervisão do programa pela CMETI ser uma obrigação
prevista   tanto   em  suas  normas  quanto  na  minuta  do  documento
"Principais  Competências  da  Comissão  de  Erradicação  do  Trabalho
Infantil", elaborada pela própria comissão.
Cabe  ressaltar  que  conforme  declaração assinada pela Secretária de
Ação  Social  do  Município,  não foi ofertada aos membros da comissão
capacitação voltada para o desempenho de suas atividades.

EVIDÊNCIA:
Atas das reuniões da CMETI realizadas de março de 2004 a maio de 2006;
Declaração  assinada pela Secretária de Ação Social do Município sobre
ausência de capacitação dos membros da CMETI.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"Conforme  constatação  da  equipe de fiscalização inexiste supervisão
das  atividades do programa pela comissão; fato decorrente da ausência
dos   representantes   nas   reuniões   realizadas  associadas  à  não
compreensão  de  relevância de seu papel na construção de uma proposta
voltada  para  contribuir  com  a  prevenção  e  redução  do  trabalho
infantil,  a partir das ações executadas. Isso impossibilita pensar em
capacitação  voltada  para  o  desempenho das atividades pertinentes a
comissão,   considerando   além   da   ausência,   a   alternância  de
representante. Contudo, atualmente a Comissão encontra-se numa fase de
fortalecimento."

ANÁLISE DA EQUIPE:
A manifestação da gestora corrobora o teor da constatação apresentada,
portanto mantemos a mesma em sua integra.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 267.061.805-72  NOME: ROSARIA DE SOUZA RABELO
CARGO: SECRETÁRIA ASSIST. SOCIAL
CPF  : 575.732.555-00  NOME: ELZE ANGELICA MELO BARRETO
CARGO: COORDENADORA PETI

5.1.7   CONSTATAÇÃO:
FALHAS NO CONTROLE DOS MATERIAIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA.

FATO:
Com  o  intuito  de  realizar  as  ações  afetas  à execução do PETI a
Prefeitura  Municipal  de  Aracaju  vem  procedendo  à  celebração  de
Convênios  com a Sociedade Eunice Weaver de Aracaju, entidade sem fins
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lucrativos  que  desenvolve  ações  no âmbito da assistência social no
município.
Ocorre  que os valores repassados referem-se à totalidade dos recursos
previstos  para  a  realização das ações do Programa, fato que torna a
Entidade  responsável  pelas aquisições de materiais e contratações de
pessoal para os 29 (vinte e nove) locais de execução do Programa.
Com  vistas  a  verificar os mecanismos de controle adotados quando da
aquisição,  recebimento  e distribuição dos materiais adquiridos, esta
equipe  de  fiscalização  procedeu  à realização de visita à Sociedade
Eunice  Weaver de Aracaju, onde foi informada que os materiais, apesar
de  serem  adquiridos  por  esta Entidade, não eram por ela estocados,
sendo  esta tarefa incumbência do almoxarifado da Secretaria Municipal
de Assistência Social.
De  posse  das  informações levantadas junto à mencionada instituição,
procedemos  à  realização  de verificação "in loco" no almoxarifado da
Secretaria,  onde,  em  contato  com  a servidora responsável por este
setor, fomos informados que: os materiais são atestados e estocados no
almoxarifado;  a  Secretaria de Assistência Social envia a relação dos
locais de execução do PETI que irão receber os materiais, detalhando a
quantidade  a  ser  recebido  por  cada;  e  a empresa contratada para
fornecimento  procede  à  distribuição  dos  materiais  para os locais
indicados.
Aparentemente o fluxo adotado pela Secretaria não apresenta falhas que
comprometam   a   correta   aquisição  e  distribuição  dos  materiais
adquiridos,  mas,  verificamos  a existência de falhas no procedimento
que vem sendo adotado, conforme detalharemos a seguir:
1  -  Apesar  de  a  Secretaria gerenciar um sistema informatizado que
controla as entradas e saídas de materiais do almoxarifado, o controle
dos  materiais  adquiridos  para  o  PETI é realizado, sem motivos que
justifiquem   tal   prática,  manualmente,  mediante  arquivamento  de
requisições de materiais preenchidas pelos responsáveis pelo Programa;
2  -  O  procedimento  de  controle manual não permite à Secretaria, a
qualquer  tempo,  realizar  levantamentos  precisos das quantidades de
materiais   fornecidos,   estocados   ou  porventura  descartados  por
perecimento; e,
3 - Aliado ao fato de inexistir controle informatizado das quantidades
de cada material que são adquiridas e distribuídas, há de se ressaltar
que  as notas fiscais são preenchidas pelo fornecedor - em decorrência
de falha nos procedimentos licitatórios -, sem a indicação de unidades
de  medidas que permitam verificar, com precisão, as reais quantidades
de  materiais  que  estão  sendo fornecidos. O exame aos procedimentos
licitatórios  nos  permitiu  verificar  que  as  cotações  de  preços,
inclusive da empresa vencedora dos certames no exercício 2005 (Cartas-
Convite nºs 01 e 02), foram elaboradas mediante a utilização de termos
genéricos   para   cada  um  dos  itens  cotados  ("arroz",  "feijão",
"macarrão",  "óleo",  "sal",  "flocos  de milho" e "açúcar"), bem como
unidades  de  medida  imprecisas  (caixa,  fardo, saco, etc) e que não
permitem   inferir  acerca  das  efetivas  quantidades  de  cada  item
fornecido.
Assim,  pelo  exposto,  verifica-se  que  os  controles  adotados pela
Secretaria Municipal de Assistência Social carecem de aperfeiçoamentos
que  possam  torná-los  mais  transparentes  (de  modo  a  permitir  a
verificação  dos  tipos  de materiais que estão sendo adquiridos - com
indicação do fabricante ou descrição detalhada de suas características
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- e suas quantidades) e precisos (de modo a permitir a verificação das
quantidades efetivamente adquiridas, recebidas e repassadas aos locais
de execução do PETI).

EVIDÊNCIA:
Entrevista  com  servidora responsável pelo almoxarifado da Secretaria
Municipal  de  Assistência  Social;  entrevista  com  a  Presidente da
Sociedade  Eunice  Weaver; e processos Licitatórios Cartas-Convite nºs
01 e 02/2005.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"No  que concerne o controle dos materiais adquiridos pela Instituição
Sociedade  Eunice Weaver de Aracaju, para a execução do programa junto
ao  convênio foram estocados pelo almoxarifado da Secretaria Municipal
de  Assistência  Social e Cidadania cuja distribuição feitas mediantes
requisição  não  informatizadas, convém salientar o que foi exposto no
relatório  da  Controladoria-Geral da União deve-se no fato de não ter
sido   informatizado,   em   virtude  da  SEMASC  ter  o  seu  próprio
almoxarifado  e a Instituição ser um órgão sem fins lucrativos. Diante
do  exposto  estamos  vendo  a  possibilidade de criação de um sistema
informatizado  para  que  possa  atender  o material  a ser estocado e
distribuído  conforme  convênio  firmado  com as Instituições sem fins
lucrativos  Sociedade  Eunice  Weaver  de  Aracaju. Corrigindo assim a
falha apontada no relatório de inspeção".

ANÁLISE DA EQUIPE:
Em  suas  alegações o gestor admite a existência da falha apontada por
nossa equipe.
Em  redação truncada, informava que " (...) convém salientar o que foi
exposto  no relatório da Controladoria  Geral da União deve-se no fato
de  não ter sido informatizado, em virtude da SEMASC ter o seu próprio
almoxarifado e a Instituição ser um órgão sem fins lucrativos".
Analisando a justificativa do gestor não conseguimos vislumbrar o nexo
causal  entre o fato de ter a Secretaria um almoxarifado próprio e ser
a Entidade conveniada sem fins lucrativos. Os questionamentos da nossa
equipe  de  fiscalização  não  residiam,  tão  somente,  no  fato de o
controle  realizado  não  ser informatizado, mas, também, no fato de a
aquisição  ser  feita por um ente e os bens adquiridos controlados por
outro,  além  da existência de falhas nos procedimentos licitatórios e
no  momento  de  fornecimento  dos  materiais  adquiridos, quando eram
usados   termos   genéricos  e  unidades  de  medida  imprecisas  para
caracterização  do  objeto, fatos que, em seu conjunto, comprometiam a
realização de um controle de estoque mais preciso e transparente.
Considerando  que  o gestor, em linhas gerais, admitiu a existência da
falha   apontada  por  nossa  equipe,  mantemos  na  íntegra  a  nossa
constatação.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 267.061.805-72  NOME: ROSARIA DE SOUZA RABELO
CARGO: SECRETÁRIA ASSIST. SOCIAL
CPF  : 138.796.265-53  NOME: MARIA AUXILIADORA MOURA VASCON
CARGO: PRES. ENTIDADE BENEFICENTE
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5.2 - PROGRAMA
0070
PROTECAO SOCIAL A INFANCIA, ADOLESCENCIA E JUVENTUDE
AÇÃO              :
0886
CONCESSAO DE BOLSA PARA JOVENS DE 15 A 17 ANOS EM SITUA
CAO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO SOCIAL - NACIONAL
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Garantir  meios  para  que  o  jovem  em situação de vulnerabilidade e
risco  social  possa  ser  inserido  em  atividades  que  promovam sua
cidadania,  visando  sua  permanência  no  sistema  educacional  e sua
iniciação   no  mercado  de  trabalho,  e  ainda,  contribuir  para  a
promoção   da   convivência   familiar   e   comunitária,  mediante  a
ampliação do universo informacional para o exercício nas comunidades.
ORDEM DE SERVIÇO   : 183240
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
Atuação  do  gestor  municipal  no  tocante a aplicação/destinação dos
recursos   recebidos   pelo   município,   o   atendimento  das  metas
pactuadas por meio das entidades e os controles internos existentes.
Atuação  das  entidades,  quanto  ao  atendimento das metas pactuadas,
qualidade   das   instalações   e   do   atendimento   prestados   aos
beneficiários.
AGENTE EXECUTOR    :
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU                       O
ORGAO PUBLICO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
FUNDO A FUNDO OU CONCESSãO
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 281.248,03

5.2.1   CONSTATAÇÃO:
INDÍCIOS DE FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET.

FATO:
Analisando  as  despesas  realizadas  com  os  recursos recebidos para
custear  as  ações  do  Programa  Agente Jovem, durante o exercício de
2005,  foram  identificados  três  pagamentos  amparados pelo art. 24,
inciso  II,  da Lei 8.666/93, à empresa sob CNPJ nº 03.453.650/0001-80
para  prestação  de  serviços  de  buffet, conforme demonstra a tabela
seguinte:
--------------------------------------------------------------------
Nota   de  Empenho            Nota  Fiscal                 Valor  (R$)
--------------------------------------------------------------------
013   de   12/07/05           000885  de  28/07/05            3.500,00
017   de   01/11/05           000950  de  01/12/05              750,00
020   de   01/12/05           000989  de  27/12/05            1.530,00
--------------------------------------------------------------------
TOTAL                                                         5.780,00
--------------------------------------------------------------------
.
A  análise  pormenorizada  aos processos de pagamento permitiu à nossa
equipe  verificar  a  existência de diversas irregularidades na coleta
dos orçamentos, eivada de diversos mecanismos visando à contratação da
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aludida empresa, conforme detalharemos a seguir:
.
a)  Em  cada um dos respectivos processos de pagamentos foram anexados
orçamentos  das empresas CNPJ nºs 00.549.681/0001-03, 03.594.065/0001-
80  e  03.453.650/0001-80, ressaltando-se que esta última apresentou o
menor preço em todas as cotações;
b)  O endereço e o CNPJ consignados nos orçamentos da primeira empresa
correspondem,   respectivamente,   à   Rua   Dom  Bosco,  nº  1.171  e
00.549.681/0001-03,  todavia, o endereço onde, de fato, está situada a
empresa   (conforme   visita   e  contato  telefônico  mantido  com  a
representante  legal  da  empresa,  por  meio  do  número  de telefone
consignado  nos  mesmos  orçamentos)  é  Rua Construtor João Alves, nº
139,  sendo  o  seu  CNPJ correto o de nº 04.225.977/0001-68. Ademais,
esta  equipe  de  fiscalização,  procedendo à verificação "in loco" do
endereço  correto da empresa mencionada, contactou a sua representante
legal,  a qual declarou formalmente que os orçamentos apresentados não
foram assinados e nem sequer elaborados por representantes da empresa.
Ressaltando-se,  ainda, que no endereço consignado nos orçamentos está
situada uma residência particular;
c)  Nos  orçamentos  da  segunda  empresa  o endereço, telefone e CNPJ
consignados e a ela atribuídos foram, respectivamente, à Avenida Beira
Mar,  nº  1930;  (79)246-3096; e, 03.594.065/0001-80. Entretanto, esta
equipe  constatou,  por  meio  de verificação "in loco" e tentativa de
localização  em  lista telefônica da empresa de telefonia que atende à
região, que o endereço e número do telefone consignados não existem.
Fato semelhante ocorre com o número do CNPJ, tendo em
vista  que  o mesmo não se encontra cadastrado no Sistema CNPJ mantido
pela  Secretaria  da  Receita  Federal. Registrando-se ainda que o ato
constitutivo  da  aludida  empresa  não se encontra arquivado na Junta
Comercial  do  Estado de Sergipe (JUCESE), conforme consta em certidão
específica  encaminhada  à  esta  CGU-Regional/SE,  por  intermédio do
ofício nº 1504 da JUCESE com datação em 05/09/06.
Além  dos  problemas  citados,  que  convergem  para  a  tentativa  de
favorecer  a  empresa  CNPJ nº 03.453.650/0001-80 para ganhar todas as
cotações  que  participou,  esta  equipe verificou, ainda, que os três
processos  de  pagamentos  a  esta  empresa  foram  formalizados sem a
inclusão  de  Certidão Negativa de Débitos Municipais em vigor na data
dos respectivos pagamentos.

EVIDÊNCIA:
Processos  de  pagamento com despesas efetuadas com serviços de buffet
durante  o  exercício  2005;  consulta  ao  Sistema  CNPJ mantido pela
Secretaria  da  Receita Federal; Declaração formal da representante da
empresa   sob   CNPJ   nº   04.225.977/0001-68;   certidão  específica
encaminhada  à  esta CGU-Regional/SE, por intermédio do ofício nº 1504
da  JUCESE  com  datação  em  05/09/06;  e  fotografias  da residência
particular situada na Rua Dom Bosco, nº 1.171, nesta capital.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"FORMAS DE AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO
A  forma  de  aquisição/contratação  diz  respeito  à  maneira  como o
fornecedor  será  selecionado.  Os procedimentos para essa escolha são
regulamentados pela Lei de Licitações e Contratos (Lei 8.666/93).
LICITAÇÃO
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É  o processo formal que permite à Administração Pública contratar com
terceiros e, segundo o artigo 3º da Lei 8666, "destina-se a garantir a
observância  do  princípio constitucional da isonomia e a selecionar a
proposta  mais  vantajosa  para  a  Administração  e será processada e
julgada   em   estrita  conformidade  com  os  princípios  básicos  da
legalidade,   da  impessoalidade,  da  moralidade,  da  igualdade,  da
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos".
A regra geral para compras (ou contratação de serviços) é a seleção do
fornecedor mediante uma licitação, em uma das modalidades previstas na
lei  de  licitações.  A  escolha  da modalidade depende basicamente do
valor  estimado  para a compra, de acordo com os limites que a própria
Lei estabelece.
DISPENSA DE LICITAÇÃO
A  própria  Lei  8.666/93  no  art.  24,  determina  os casos em que a
licitação  é  dispensável.  O  caso  mais  freqüente é o das compras e
contratação  de  serviços  com  valor  inferior a R$ 8.000,00(oito mil
reais).  Cuidado  especial  deve  ser  tomado  quando  da aquisição de
objetos  e/ou  serviços da mesma natureza (ou semelhantes) atendendo a
vários  pedidos. A Lei estabelece que deve ser considerado o somatório
dos  valores  dos  pedidos  para determinar-se a necessidade ou não da
licitação, bem como a modalidade a ser escolhida.
Além  das  compras  cujo  valor  esteja abaixo de R$ 8.000,00(oito mil
reais), a Lei prevê outras hipóteses em que a licitação é dispensável.
A  Lei dispensa a licitação, mas não os atos formais. As compras devem
ser  efetuadas em processos administrativos formais, nos quais constem
os documentos e os atos necessários à sua completa instrução.
DOS FATOS
A  SEMASC,  agindo com vontade de atender a necessidade evidenciada do
Programa  Agente  Jovem,  no tocante a Prestação de Serviços de Buffet
para  realização  de  eventos  sócio-educativos, deflagrou processo de
dispensa de licitação com fulcro no inciso I, do artigo 24, da Lei n.
8666/93  e  suas  alterações,  atendendo todas as prerrogativas legais
para  instrução do referido feito, no caso em tela cinco processos que
foram  devidamente  instruídos  e  comprovadamente a soma de todos não
ultrapassam o valor limite de R$: 8.000,00 (oito mil reais).
Quanto   aos   orçamentos   que  foram  apresentados  são  de  inteira
responsabilidade da Empresa que os entregou na Secretaria.
Asseguramos,  no  entanto  foram resguardados os princípios legais que
norteiam  todos  os  atos  praticados  por  esta Administração Pública
Municipal,   selecionando   proposta   mais  vantajosa,  observando  o
Princípio  da Economicidade, preservando o erário.  Considerando que o
custo-benefício,   o   preço   ofertado  enquadra-se  dentro  daqueles
praticados pelo mercado.
No  tocante  as irregularidades existentes nos CNPJ's, esta Secretaria
não tinha a política de checar a veracidade, nos levando a praticar um
ato  falho.   Todavia  garantimos  não haver dolo ou culpa, e desde já
afirmamos  que  nos serviu de lição para que todos os documentos sejam
minuciosamente analisados".

ANÁLISE DA EQUIPE:
Os gestores apresentaram, em suas justificativas, diversas razões para
a prática dos atos viciados apontados por nossa equipe.
Inicialmente  os gestores informaram que "A SEMASC, agindo com vontade
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de  atender a necessidade evidenciada do Programa Agente Jovem, (...),
deflagrou processo de dispensa de licitação com fulcro no inciso I, do
artigo  24,  da Lei n. 8666/93 e suas alterações (...)", tendo sido os
processos  devidamente  instruídos  e  que  o  somatório  dos  valores
envolvidos não ultrapassou R$8.000,00, razão pela qual não se procedeu
à realização de licitação.
Mais adiante, informava o gestor que " Quanto aos orçamentos que foram
apresentados  são  de  inteira  responsabilidade  da  Empresa  que  os
entregou na Secretaria".
Dessa forma, procurava se eximir da responsabilidade pela apresentação
de orçamentos que não se mostravam idôneos, conforme apuração da nossa
equipe,  mediante  a alegação de que foram entregues pela "Empresa" na
Secretaria.
Ora,  mas  a incumbência de coletar preços era da Secretaria Municipal
de  Ação  Social.  Qual o intuito, então, de delegar essa função a uma
das empresas proponentes?
Em  verdade,  o  que se verifica é uma sucessão de erros, por parte do
gestor,  que  culminaram  com  a  apresentação de cotações inidôneas e
insuficientes  para  fins  de comprovação de terem sido contratados os
preços mais vantajosos para a Administração. Senão, vejamos:
  -  A incumbência de realizar a coleta de preços pertencia ao gestor,
responsável  pela  contratação  de  particular  para  a  prestação dos
serviços de bufê;
  -  Estranhamente,  conforme  relatado  por  ele,  foi  delegada a um
particular  a  função de proceder à coleta de preços junto a empresas,
aparentemente,  apenas,  para  garantir  que  fossem  apresentadas  03
propostas   de  modo  a  atender  aos  preceitos  da  Lei  8.666/93  e
proceder-se  em  consonância com a vasta jurisprudência do Tribunal de
Contas  da  União,  no  tocante  à  necessidade  de efetuar cotação de
preços,  junto a 03 (três) fornecedores do objeto a ser contratado, no
mínimo;
  -  Ocorre  que,  conforme  relatado, as empresas que "entregavam" as
cotações eram sempre as mesmas, fato que não foi questionado em nenhum
momento  pelos  gestores,  bem como, também não questionado, o fato de
uma das empresas sequer existir.
Dessa  forma,  pelo  exposto,  como  poderia o gestor assegurar que as
cotações  foram  feitas  visando,  efetivamente, à escolha da proposta
mais vantajosa para a Administração?
Continuando  a  discorrer  sobre  o  problema, o gestor informou que "
(...)  no entanto foram resguardados os princípios legais que norteiam
todos  os  atos  praticados  por esta Administração Pública Municipal,
selecionando  proposta  mais  vantajosa,  observando  o  Princípio  da
Economicidade,  preservando  o  erário.   Considerando  que  o  custo-
benefício,  o  preço  ofertado  enquadra-se dentro daqueles praticados
pelo mercado".
Desse trecho mencionado cabe fazer alguns questionamentos:
  -  como  o  gestor  pode  alegar  que  houve  "economicidade"  se os
parâmetros dos preços praticados eram sempre os mesmos?;
 - como alegar que os preços praticados encontravam-se dentro da média
de  mercado se, efetivamente, não houve cotação de preços, uma vez que
uma  das  empresas  não  existe no endereço indicado em sua proposta e
outra  nos informou, por meio de declaração, que não havia apresentado
quaisquer proposta para a Secretaria de Ação Social?;
 - como inferir que os preços propostos eram os mais vantajosos, ainda
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que  houvesse a participação efetiva das outras empresas, além daquela
que realizou as cotações, uma vez que a "Empresa" encarregada de cotar
os  preços,  dado o nível de ingerência que demonstrou possuir junto à
Administração,  poderia,  previamente,  acordar  preços  e manipular o
resultado do certame com as outras empresas?
Por  todo  o exposto o que se verifica é que os procedimentos adotados
pela  SESMAC  quando  da  realização  das  dispensas de licitação para
contratação  de  buffet foram falhos e culminaram na contratação de um
mesmo  fornecedor,  em todos os processos, sem que restasse comprovado
que os preços praticados por ele eram os mais vantajosos. Dessa forma,
efetivamente,  verificou-se a existência de aquisições diretas junto a
um  determinado  fornecedor,  o  qual,  de  acordo  com as informações
prestadas  pelo  gestor,  procedeu  à  adoção  de  diversas medidas em
benefício próprio, em detrimento da isonomia e da ampla
competitividade  que  devem  nortear  os  procedimentos  adotados pela
Administração   nas  aquisições  dos  bens  e  serviços  que  lhe  são
necessários.
Assim,  considerando  a ausência de elementos suficientes para dirimir
as falhas apontadas por nossa equipe, procedemos à manutenção da nossa
constatação em sua íntegra.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 033.800.335-53  NOME: MARIA OZANA MENDONCA DE SOUZA
CARGO: DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

5.2.2   CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA NA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO PROGRAMA AGENTE
JOVEM.

FATO:
Em  exame  aos  processos  de  pagamento  das  despesas  efetuadas com
recursos  do  programa  "Agente  Jovem",  durante  o  exercício  2005,
verificou-se  que o gestor, nos casos que relacionaremos a seguir, não
procedeu  à  devida  caracterização  das  despesas  efetuadas,  não as
relacionando, adequadamente, com as  atividades atinentes ao programa.
A  seguir  detalharemos  as  situações  encontradas, segregando-as por
processo e tipo de objeto contratado:
I. Processo referente à Nota de Empenho 09/2005 - O processo refere-se
à  compra  de  tubos  soldáveis,  baldes  plásticos  para  concreto  e
conjuntos  de rolos de espuma. Ao processo de dispensa não foi anexada
quaisquer  requisição emitida por um setor solicitante da aquisição do
objeto,  bem  como também não há autorização de compra anexada. Assim,
verificou-se  que  os elementos acostados ao processo não se mostraram
suficientes  para demonstrar a necessidade da aquisição dos materiais,
aparentemente não utilizados nas atividades relacionadas ao programa;
II. Processo referente à Nota de Empenho 13/2005 - Para consubstanciar
o processo dos elementos necessários, foi realizada pesquisa de preços
junto  a  03  (três)  fornecedores  que,  supostamente,  atuam no ramo
pertinente ao objeto, os quais apresentaram as  seguintes cotações:
CNPJ   -   03.453.650/0001-80   (R$3.500,00);  00.549.681/0001-03  (R$
3.700,00); e, 03.594.065/0001-80 (R$ 3.600,00). Ocorre que a descrição
utilizada  para descrever o serviço, qual foi "serviço de buffet", não



Controladoria-Geral da União                                                                Secretaria Federal de Controle Interno 362
Missão da SFC: “Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos.”

22º Sorteio de Unidades Municipais –  Aracaju - SE

se  mostrou  suficiente  para caracterizar a prestação do serviço, uma
vez  que  não  indicou a data de prestação do serviço, a quantidade de
pessoas  às  quais  se  destinou  o  objeto, a quantidade de cada item
(bebidas  ou  comida)  que  seria  consumida e o valor de cada item na
composição do orçamento.

EVIDÊNCIA:
Processos de pagamento das despesas efetuadas com recursos do programa
Agente Jovem, referentes às Notas de Empenho n.º 09 e 13/2005.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"Considerando   que   nenhuma   compra   será  feita  sem  a  adequada
caracterização  de  seu  objeto,  apresentamos o nosso esclarecimento,
ausência  de transparência na utilização de recursos dar-se ao fato da
não  incorporação de documentação , cuja despesas oriundas de material
adquirido  serviu para o cenário na oficina de teatro, cujo espetáculo
foi grande atração, INTEGRANTES DO AGENTE  JOVEM NA IV CONFERÊNCIA DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, conforme documentação contida no
anexo V".

ANÁLISE DA EQUIPE:
A   documentação  contida  no  mencionado  Anexo  V  da  justificativa
apresentada  pela Sec. Municipal de Ação Social e Cidadania - SEMASC é
composta,  tão  somente,  da  reprodução de notícia vinculada junto ao
sítio  da  Prefeitura  Municipal  de  Aracaju  (www.aracaju.se.gov.br)
acerca  da  apresentação de um grupo teatral, composto por integrantes
do  Programa  Agente Jovem, na abertura da IV Conferência dos Direitos
da Criança e do Adolescente.
Não foram localizados outros documentos que pudessem dirimir as falhas
apontadas  por nossa equipe, no tocante à ausência de transparência na
execução  de  despesas  com  recursos  do  Programa  e, assim sendo, a
justificativa  apresentada  não  conseguiu  estabelecer um nexo causal
entre  as  despesas  realizadas  e  a  apresentação do grupo de teatro
integrado por participantes do Programa Agente Jovem.
Ademais,  ressalte-se, o processo de contratação de serviços de buffet
sob  comento  foi  mencionado  dentre aqueles constantes do item 1.2.1
deste  Relatório,  que são objetos de indícios de fraude na escolha do
fornecedor.  Dessa  forma,  além  do  problema  relativo  à  falta  de
transparência na execução da despesa há, também, a suspeição de fraude
na sua consecução.
Assim,  por  todo  o  exposto,  mantemos  a  nossa  constatação em sua
íntegra.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 138.796.265-53  NOME: MARIA AUXILIADORA MOURA VASCON
CARGO: PRES. SOC. EUNICE WEAVER

5.2.3   CONSTATAÇÃO:
PAGAMENTO DE DESPESAS IMPRÓPRIAS.

FATO:
Analisando  as  despesas  realizadas  com  os  recursos recebidos para
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custear  as  ações  do  Programa  Agente Jovem, durante o exercício de
2005,  foram  identificados  três  pagamentos  à  empresa  de  CNPJ nº
03.453.650/0001-80  para  prestação  de serviços de buffet. Ocorre que
este   tipo  de  despesa  não  apresenta  harmonia  com  os  objetivos
essenciais  do  Programa  sob  análise.  A tabela adiante demonstra os
pagamentos:
------------------------------------------------------------------
Nota    de   Empenho             Nota   Fiscal              Valor (R$)
------------------------------------------------------------------
013     de    12/07/05            000885   de   28/07/05      3.500,00
017     de    01/11/05            000950   de   01/12/05        750,00
020     de    01/12/05            000989   de   27/12/05      1.530,00
------------------------------------------------------------------
TOTAL                                                         5.780,00
------------------------------------------------------------------

EVIDÊNCIA:
Processos de pagamentos.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
O gestor não foi instado a se manifestar.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 033.800.335-53  NOME: MARIA OZANA MENDONCA DE SOUZA
CARGO: DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

AÇÃO              :
2556
SERVICOS DE PROTECAO SOCIOASSISTENCIAL A CRIANCA E AO A
DOLESCENTE
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Objetiva   construir,   ampliar,  reformar  e  modernizar  obras  e/ou
aquisição  de  equipamentos  para  Núcleos  de  Apoio  a  Família-NAF,
Centros  de  Multiplo-Uso,  Centros  de  Geração  de  Renda,  bem como
incentivar  o  desenvolvimento  de  Ações  Sociais  e  Comunitárias  e
de  geração  de  renda  para  populações carentes, além do atendimento
à Criança ao Adolescente e à Juventude.
ORDEM DE SERVIÇO   : 183360
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
Atuação  do  gestor  municipal  no tocante à execução e acompanhamento
do objeto conveniado.
AGENTE EXECUTOR    :
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
ORGAO PUBLICO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL OU DO DF
QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
CONVÊNIO SIAFI 534669
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 110.000,00

5.2.4   CONSTATAÇÃO:
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS COM RECURSOS DE CONVÊNIO.
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FATO:
Esta  equipe de fiscalização constatou o pagamento de CPMF e tarifa de
manutenção  bancária  com  recursos  do  convênio 1132/MDSCF/2004, nos
valores  respectivos  de  R$  378,58  e R$ 28,00, nos meses de junho e
julho  de  2006, em desacordo com a cláusula sétima, parágrafo quarto,
"c" do referido convênio.

EVIDÊNCIA:
Extratos  bancários  da  conta  corrente 03/101880-1 da agência 034 do
Banco  do  Estado de Sergipe - BANESE, referentes aos meses de junho e
julho de 2006, sob titularidade da Casa Bom Pastor; Termo de Convênio.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 068.182.855-20  NOME: TOMIRES CALDAS DE OLIVEIRA DOR
CARGO: PRESIDENTE CASA BOM PASTOR

5.2.5   CONSTATAÇÃO:
DEPÓSITO  DE  CONTRAPARTIDA  FORA  DO  PRAZO  E  EM CONTA DIFERENTE DA
ESTIPULADA NO CONVÊNIO.

FATO:
Esta  equipe  de fiscalização constatou que o depósito dos recursos da
contrapartida,  de responsabilidade do Governo do Estado, foi efetuado
em  conta  do  Banco do Estado de Sergipe - BANESE, em desacordo com o
estipulado   nas  cláusulas  quinta  e  sexta  do  Termo  de  Convênio
1132/MDSCF/2004, que previam a utilização da mesma conta específica do
convênio,  aberta na Agência 3611-0 do Banco do Brasil, para aporte da
contrapartida.   Além   disso,  o  referido  depósito  só  ocorreu  em
05/07/2006,  portanto  em prazo superior aos sessenta dias contados da
liberação  dos  recursos pelo governo federal, ocorrido em 16/03/2006,
contrariando a já mencionada cláusula quinta do termo de convênio.

EVIDÊNCIA:
Extratos  bancários  da  conta  corrente 03/101880-1 da agência 034 do
Banco  do  Estado de Sergipe - BANESE, referentes aos meses de junho e
julho de 2006, sob titularidade da Casa Bom Pastor; Termo de Convênio.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 002.461.315-00  NOME: MARIA SELMA MESQUITA
CARGO: SECRETÁRIA COMBATE À POBREZA
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AÇÃO              :
2556
SERVICOS DE PROTECAO SOCIOASSISTENCIAL A CRIANCA E AO A
DOLESCENTE - NACIONAL
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Assegurar  o  desenvolvimento  integral  das crianças de 0 a 5 anos, e
das  crianças  e  adolescentes  de  6 a 14 anos em situação de pobreza
e de risco social, valorizando a convivência social e familiar.
ORDEM DE SERVIÇO   : 183238
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
Atuação  do  gestor  municipal  no  tocante a aplicação/destinação dos
recursos   recebidos   pelo   município,   o   atendimento  das  metas
pactuadas por meio das entidades e os controle internos existentes.
Atuação  das entidades, no tocante ao atendimento das metas pactuadas,
qualidade   das   instalações   e   do   atendimento   prestados   aos
beneficiários.
AGENTE EXECUTOR    :
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU                       O
ORGAO PUBLICO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
FUNDO A FUNDO OU CONCESSãO
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 688.767,39

5.2.6   CONSTATAÇÃO:
INDÍCIOS DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET.

FATO:
Analisando  as  despesas  realizadas  por  intermédio  do Programa sob
análise,  durante  o  exercício  de  2005,  foram  identificados  dois
pagamentos  amparados  pelo  art.  24,  inciso  II, da Lei 8.666/93, à
empresa  sob  CNPJ nº 03.453.650/0001-80 para prestação de serviços de
buffet, conforme demonstra a tabela seguinte:
---------------------------------------------------------------------
Nota   de   Empenho             Nota  Fiscal                 Valor(R$)
---------------------------------------------------------------------
00015   de   01/11/05           000940  de  17/11/05          1.600,00
00007   de   01/11/05           000988  de  27/12/05            314,00
---------------------------------------------------------------------
TOTAL                                                         1.914,00
---------------------------------------------------------------------
A  seguir  são  demonstradas irregularidades na coleta dos orçamentos,
eivada  de  diversos  mecanismos  visando  à  contratação  da  aludida
empresa:
.
a)  Em  cada um dos respectivos processos de pagamentos foram anexados
orçamentos   de   três   empresas   de  CNPJ  nºs  00.549.681/0001-03,
03.594.065/0001-80   e  03.453.650/0001-80,  ressaltando-se  que  esta
última apresentou o menor preço em todos os processos;
b)  O endereço e o CNPJ consignados nos orçamentos da primeira empresa
correspondem,   respectivamente,   à   Rua   Dom  Bosco,  nº  1.171  e
00.549.681/0001-03,  todavia, o endereço onde, de fato, está situada a
empresa   (conforme   visita   e  contato  telefônico  mantido  com  a
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representante  legal  da  empresa,  por  meio  do  número  de telefone
consignado nos mesmos orçamentos) é Rua Construtor João Alves, nº 139,
sendo  o  seu  CNPJ  correto o de nº 04.225.977/0001-68. Ademais, esta
equipe de fiscalização, procedendo à verificação "in loco" do endereço
correto  da empresa mencionada, contactou a sua representante legal, a
qual  declarou  formalmente  que  os orçamentos apresentados não foram
assinados e nem sequer elaborados por representantes da empresa.
Ressaltando-se,  ainda, que no endereço consignado nos orçamentos está
situada uma residência particular;
c)  Nos  orçamentos  da  segunda  empresa, o endereço, telefone e CNPJ
consignados  e  a  ela  atribuídos  correspondem,  respectivamente,  à
Avenida Beira Mar, nº 1930; (79)246-3096 e 03.594.065/0001-80.
Entretanto,  esta  equipe constatou, por meio de verificação "in loco"
do suposto local onde deveria estar instalada a empresa e tentativa de
localização  em  lista telefônica da empresa de telefonia que atende à
região, que o endereço e número do telefone consignados não existem.
Fato  semelhante  ocorre  com  o  número do CNPJ, tendo em vista que o
mesmo  não  se  encontra  cadastrado  no  Sistema  CNPJ  mantido  pela
Secretaria   da  Receita  Federal.  Registrando-se  ainda  que  o  ato
constitutivo  da  aludida  empresa  não se encontra arquivado na Junta
Comercial  do  Estado de Sergipe (JUCESE), conforme consta em certidão
específica  encaminhada  à  esta  CGU-Regional/SE,  por  intermédio do
ofício nº 1504 da JUCESE com datação em 05/09/06.

EVIDÊNCIA:
Processos  de  pagamento com despesas efetuadas com serviços de buffet
durante  o  exercício  2005;  consulta  ao  Sistema  CNPJ mantido pela
Secretaria  da  Receita Federal; Declaração formal da representante da
empresa   sob   CNPJ   nº   04.225.977/0001-68;   Certidão  específica
encaminhada  à  esta CGU-Regional/SE, por intermédio do ofício nº 1504
da  JUCESE  com  datação  em  05/09/06;  e  fotografias  da residência
particular situada na Rua Dom Bosco, nº 1.171, nesta capital.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"FORMAS DE AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO
A  forma  de  aquisição/contratação  diz  respeito  à  maneira  como o
fornecedor  será  selecionado.  Os procedimentos para essa escolha são
regulamentados pela Lei de Licitações e Contratos (Lei 8.666/93).
LICITAÇÃO
É  o processo formal que permite à Administração Pública contratar com
terceiros e, segundo o artigo 3º da Lei 8666, "destina-se a garantir a
observância  do  princípio constitucional da isonomia e a selecionar a
proposta  mais  vantajosa  para  a  Administração  e será processada e
julgada   em   estrita  conformidade  com  os  princípios  básicos  da
legalidade,   da  impessoalidade,  da  moralidade,  da  igualdade,  da
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos".
A regra geral para compras (ou contratação de serviços) é a seleção do
fornecedor mediante uma licitação, em uma das modalidades previstas na
lei  de  licitações.  A  escolha  da modalidade depende basicamente do
valor  estimado  para a compra, de acordo com os limites que a própria
Lei estabelece.
DISPENSA DE LICITAÇÃO
A  própria  Lei  8.666/93  no  art.  24,  determina  os casos em que a



Controladoria-Geral da União                                                                Secretaria Federal de Controle Interno 367
Missão da SFC: “Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos.”

22º Sorteio de Unidades Municipais –  Aracaju - SE

licitação  é  dispensável.  O  caso  mais  freqüente é o das compras e
contratação  de  serviços  com  valor  inferior a R$ 8.000,00(oito mil
reais).  Cuidado  especial  deve  ser  tomado  quando  da aquisição de
objetos  e/ou  serviços da mesma natureza (ou semelhantes) atendendo a
vários  pedidos. A Lei estabelece que deve ser considerado o somatório
dos  valores  dos  pedidos  para determinar-se a necessidade ou não da
licitação, bem como a modalidade a ser escolhida.
Além  das  compras  cujo  valor  esteja abaixo de R$ 8.000,00(oito mil
reais), a Lei prevê outras hipóteses em que a licitação é dispensável.
A  Lei dispensa a licitação, mas não os atos formais. As compras devem
ser  efetuadas em processos administrativos formais, nos quais constem
os documentos e os atos necessários à sua completa instrução.
DOS FATOS
A  SEMASC,  agindo com vontade de atender a necessidade evidenciada do
Programa  Agente  Jovem,  no tocante a Prestação de Serviços de Buffet
para  realização  de  eventos  sócio-educativos, deflagrou processo de
dispensa de licitação com fulcro no inciso I, do artigo 24, da Lei n.
8666/93  e  suas  alterações,  atendendo todas as prerrogativas legais
para  instrução do referido feito, no caso em tela cinco processos que
foram  devidamente  instruídos  e  comprovadamente a soma de todos não
ultrapassam o valor limite de R$: 8.000,00 (oito mil reais).
Quanto   aos   orçamentos   que  foram  apresentados  são  de  inteira
responsabilidade da Empresa que os entregou na Secretaria.
Asseguramos,  no  entanto  foram resguardados os princípios legais que
norteiam  todos  os  atos  praticados  por  esta Administração Pública
Municipal,   selecionando   proposta   mais  vantajosa,  observando  o
Princípio  da Economicidade, preservando o erário.  Considerando que o
custo-benefício,   o   preço   ofertado  enquadra-se  dentro  daqueles
praticados pelo mercado.
No  tocante  as irregularidades existentes nos CNPJ's, esta Secretaria
não tinha a política de checar a veracidade, nos levando a praticar um
ato  falho.   Todavia  garantimos  não haver dolo ou culpa, e desde já
afirmamos  que  nos serviu de lição para que todos os documentos sejam
minuciosamente analisados."

ANÁLISE DA EQUIPE:
A   Prefeitura   Municipal   de  Aracaju  reconhece  a  ocorrência  da
irregularidade,    porém   procurar   eximir-se,   sem   sucesso,   da
responsabilidade pelo ocorrido, senão vejamos:
O  ente  municipal  alegou  que  os "orçamentos que foram apresentados
são  de  inteira  responsabilidade  da  Empresa  que  os  entregou  na
Secretaria",  no  entanto,  olvida  que, para as empresas encaminharem
orçamentos  (consignando,  inclusive, a data de realização do evento),
necessário  se  faz  que  as  mesmas  tenham  conhecimento  prévio  da
pretensão  da  Secretaria Municipal de Assistência Social em contratar
os  serviços  de  buffet.  Neste caso específico, saliente-se, uma das
empresas  não  existe no endereço indicado no seu orçamento e o número
que  lhe foi consignado nas propostas, CNPJ 03.594.065/0001-80, não se
encontra  cadastrado  junto  à  Secretaria  da  Receita Federal; outra
empresa,   CNPJ   04.225.977/0001-68,   declarou,   por  meio  de  sua
representante  legal,  que não elaborou e apresentou orçamentos para a
SESMAC. Diante desses fatos, questiona-se: a quem foram solicitados os
orçamentos das empresas? Quem, efetivamente, forneceu para a SESMAC as
cotações de preços?
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Sendo  assim,  conclui-se  pela  existência  de  algum tipo de contato
prévio  entre  a  Secretaria e suposto(s) representante(s) de cada uma
das empresas que enviaram orçamentos.
Continuando   as   suas   alegações   o  gestor  informou  que  "foram
resguardados   os   princípios  legais  que  norteiam  todos  os  atos
praticados  por  esta  Administração  Pública  Municipal, selecionando
proposta  mais  vantajosa,  observando  o  Princípio da Economicidade,
preservando o erário". Novamente, esta equipe de fiscalização discorda
da  afirmação  prolatada,  tendo em vista que os parâmetros utilizados
para  aferição  da  "proposta mais vantajosa" correspondem a propostas
que  não  podem  ser consideradas idôneas devido aos fatos narrados na
constatação.
Assim,  considerando  que  as  argumentações  apresentadas pela SESMAC
mostraram-se  frágeis  e insuficientes para dirimir as irregularidades
apontadas   por   nossa   equipe,   mantemos   integralmente  a  nossa
constatação.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 033.800.335-53  NOME: MARIA OZANA MENDONCA DE SOUZA
CARGO: DIRETOR ADM E FINANCEIRA
CPF  : 267.061.805-72  NOME: ROSARIA DE SOUZA RABELO
CARGO: SECRETÁRIA ASSIST. SOCIAL

5.2.7   CONSTATAÇÃO:
REALIZAÇÃO DE DESPESAS EM LIMITE SUPERIOR AO PREVISTO PARA DISPENSA.

FATO:
Em  análise  amostral  aos  processos  de  pagamentos  realizados pela
Secretaria  Municipal de Assistência Social por intermédio do Programa
de  Proteção Sócio Assistencial à Criança e ao Adolescente, constatou-
se  a  ausência  injustificada de realização de certame licitatório na
modalidade apropriada ao valor da despesa, não aplicando, destarte, os
ditames  preconizados pela Lei nº 8.666/93. A tabela adiante demonstra
as despesas realizadas por objeto de despesa no exercício de 2005 pela
aludida Secretaria:

PRODUTO: LANCHES/BUFFET
Nota Fiscal Data de Emissão CNPJ Valor (R$)

000228 31/03/05 3.900,00
000268 02/12/05

03.894.230/0001-30
3.575,00

001965 30/11/05 00.659.295/0002-93 922,10
000940 17/11/05 1.600,00
000988 27/12/05

03.453.650/0001-80
314,00

TOTAL 10.311,10
PRODUTO: CONFECÇÃO (CAMISAS E CALÇAS)

Nota Fiscal Data de Emissão CNPJ Valor (R$)
0442 26/04/05 7.904,90
0547 27/12/05

05.439.486/0001-82
267,00

0025 26/12/05 07.039.369/0001-57 200,80
TOTAL 8.372,70

PRODUTO: GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO)
Nota Fiscal Data de Emissão CNPJ Valor (R$)
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004671 18/04/05 13.149.760/0004-50 4.300,00
042192 26/09/05 46.395.687/0015-08 7.994,10

TOTAL 12.294,10
PRODUTO: MATERIAL DE LIMPEZA

Nota Fiscal Data de Emissão CNPJ Valor (R$)
145349 15/04/05 13.005.053/0003-09 740,70
01844 13/04/05 551,85
01975 18/04/05

15.598.527/0001-37
275,00

02905 07/04/05 32.853.434/0001-20 3.059,00
01018 15/04/05 03.823.107/0001-28 1.224,00
00056 07/09/05 05.815.932/0001-06 3.902,45
32923 05/09/05 576,00
34497 24/11/05

32.878.407/0001-02
300,00

00249 12/09/05 03.894.230/0001-30 245,00
00515 06/09/05 05.879.413/0001-01 262,50
01243 01/12/05 05.424.233/0001-35 291,30
05249 02/12/05 02.403.172/0001-31 705,00

TOTAL 12.132,80

Despesas do exercício de 2005.

EVIDÊNCIA:
Processos de pagamentos do Programa ASEF analisados por esta equipe de
fiscalização.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"A  Secretaria  Municipal  de  Assistência Social e Cidadania realizou
despesa  em  limites  superior  ao previsto para as despesas, enquanto
aguardava  a  realização  da  mesma  através da Comissão Permanente de
Licitação da Secretaria Municipal de Administração.
A  dispensa  ora  promovida  tem  plausidade jurídica firmada, uma vez
existir  solicitação  promovida à Comissão Permanente de Licitação, da
Secretaria Municipal de Administração, conforme documentos contidos no
anexo VI desta justificativa.
Segundo  Marçal  Justen  Filho,  em  comentário  à  Lei de Licitação e
Contratos Administrativos.
"A  emergência  é  a  nosso  ver,  caracterizada  pela  inadequação do
procedimento formal licitatório ao caso concreto. Mais
especificamente: caso é de emergência quando reclama solução imediata,
de tal modo que a realização de licitação, com os prazos e formalidade
que  exige,  pode  causar  prejuízo  à  empresa  (obviamente prejuízos
relevantes)  ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços ou
bens,  ou  ainda, provocar a paralisação  ou prejudicar a regularidade
de  suas  atividades  específicas  quanto  a realização de licitação é
incompatível  com a solução necessária, no momento preconizado, não se
caracteriza a emergência."
A  emergência  que  dispensa licitação caracteriza-se pela urgência de
atendimento  de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a
segurança  de  pessoas,  obras,  serviços,  equipamentos e outros bens
públicos  ou  particulares,  exigindo  rápidas  providências  do Poder
Público para debelar ou minorar suas consequências lesivas.
Considerando  que a formalização do processo de dispensa e consequente
contratação  direta  por  esta  SEMASC,  o mesmo foi instituído com os
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seguintes elementos:
1.Caracterização   da   situação   emergencial   ou   calamitosa   que
justifica a dispensa.
2. Razão de escolha do fornecedor ou executante.
Na  opinião  da  Profª.  Yara  Darcy  Police  Monteiro,  "..o  fato de
justificar,  por  exemplo, que a contratação da proposta  seria de uma
empresa  que está hoje ou que já teve oportunidade de prestar serviços
para  entidades contratantes ou para outros órgãos da administração de
forma   satisfatória,   já  seria  uma  justificativa  da  escolha  da
proposta."
3.Justificativa do preço.
Em  diapasão  com  o principio de moralidade, os gastos públicos devem
ser  efetuados  com  parcimônia  e  dentro dos valores praticados pelo
mercado   com   outros  órgãos  da  Administração  Pública.  Assim,  a
justificação  do  preço ajustado deve ser comprovada fazendo-se juntar
ao   processo  pesquisa  de  preços  (pelo  menos  três  propostas  de
orçamentos),   cujo   valor   deve   ser   compatível  com  os  preços
apresentados."

ANÁLISE DA EQUIPE:
As  razões da justificativas apresentadas não merecem acolhimento, vez
que,   durante   o  exercício  de  2005,  a  Secretaria  Municipal  de
Assistência  Social se utilizou da prática de promover suas aquisições
por  intermédio  do  instituto  da  dispensa de licitação. No entanto,
oportuno  frisar  que,  para  a  contratação  de bens ou serviços pela
administração  pública,  a  regra  é  a  realização  da  licitação  na
modalidade  cabível, enquanto que as exceções são os casos de dispensa
e inexigibilidade.
Ademais,  somente  no  exercício  seguinte (em 27/07/06), a Secretaria
Municipal  de  Assistência  Social  encaminhou  o ofício nº 0864/2006,
solicitando  ao  Secretário  Municipal  de Administração a abertura de
processo licitatório para aquisição de alimentação preparada, enquanto
que,  em  12/01/06, solicitou, por intermédio do ofício nº 072/2006, a
abertura de processo licitatório para aquisição de gás
engarrafado.  Ressaltando-se  que não foram anexados às justificativas
expedientes  demonstrando  que  a  Secretaria Municipal de Assistência
Social  requereu a abertura de processos licitatórios para confecção e
de material de limpeza.
Estes  fatos  colidem frontalmente com o Acórdão do Tribunal de Contas
da  União  sob  nº  1.705/2003  -  Plenário,  que dispõe: "Abstenha de
contratar  serviços  por  dispensa  de  licitação  quando  o total das
despesas  anuais não se enquadrar no limite estabelecido pelo art. 24,
II, da Lei nº 8.666/93".
Toda   essa  situação  denota  a  necessidade  de  aperfeiçoamento  no
planejamento  e programação das licitações por parte da Secretaria sob
análise  de  maneira a evitar a ocorrência de contratações sucessivas,
sem  a  realização  da  licitação  na  modalidade compatível com o seu
valor.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 267.061.805-72  NOME: ROSARIA DE SOUZA RABELO
CARGO: SECRETÁRIA ASSIST. SOCIAL
CPF  : 033.800.335-53  NOME: MARIA OZANA MENDONCA DE SOUZA
CARGO: DIRETORA ADM E FINANCEIRA
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5.2.8   CONSTATAÇÃO:
PAGAMENTO DE DESPESAS IMPRÓPRIAS.

FATO:
Analisando, de forma amostral, os pagamentos realizados por intermédio
do  Programa  ASEF,  constatou-se  a  realização  de  despesas que não
apresentam  harmonia  com  os  objetivos  essenciais  do  Programa sob
análise  no  valor  total  de  R$  44.610,70  (quarenta  e quatro mil,
seiscentos   e  dez  reais  e  setenta  centavos).  A  tabela  adiante
discrimina estas despesas:
.

PRODUTO: LANCHES/BUFFET
Nota Fiscal Data de Emissão CNPJ Valor (R$)

000228 31/03/05 3.900,00
000268 02/12/05

03.894.230/0001-30
3.575,00

001965 30/11/05 00.659.295/0002-93 922,10
000940 17/11/05 1.600,00
000988 27/12/05

03.453.650/0001-80
314,00

TOTAL 10.311,10
PRODUTO: CONFECÇÃO (CAMISAS E CALÇAS)

Nota Fiscal Data de Emissão CNPJ Valor (R$)
0442 26/04/05 7.904,90
0547 27/12/05

05.439.486/0001-82
267,00

0025 26/12/05 07.039.369/0001-57 200,80
TOTAL 8.372,70

PRODUTO: GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO)
Nota Fiscal Data de Emissão CNPJ Valor (R$)

004671 18/04/05 13.149.760/0004-50 4.300,00
042192 26/09/05 46.395.687/0015-08 7.994,10

TOTAL 12.294,10
PRODUTO: MATERIAL DE LIMPEZA

Nota Fiscal Data de Emissão CNPJ Valor (R$)
145349 15/04/05 13.005.053/0003-09 740,70
01844 13/04/05 551,85
01975 18/04/05

15.598.527/0001-37
275,00

02905 07/04/05 32.853.434/0001-20 3.059,00
01018 15/04/05 03.823.107/0001-28 1.224,00
00056 07/09/05 05.815.932/0001-06 3.902,45
32923 05/09/05 576,00
34497 24/11/05

32.878.407/0001-02
300,00

00249 12/09/05 03.894.230/0001-30 245,00
00515 06/09/05 05.879.413/0001-01 262,50
01243 01/12/05 05.424.233/0001-35 291,30
05249 02/12/05 02.403.172/0001-31 705,00

TOTAL 12.132,80
SERVIÇO: REORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DE

JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005
Nota Fiscal Data de Emissão CPF Valor (R$)

0130726 31/03/05 265.453.655-68 1.500,00
TOTAL 1.500,00
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EVIDÊNCIA:
Processos de pagamentos.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
O gestor não foi instado a se manifestar.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 267.061.805-72  NOME: ROSARIA DE SOUZA RABELO
CARGO: SECRETÁRIA ASSIST. SOCIAL
CPF  : 033.800.335-53  NOME: MARIA OZANA MENDONCA DE SOUZA
CARGO: DIRETORA ADM E FINANCEIRA

5.2.9   CONSTATAÇÃO:
REPASSE DE RECURSOS A ENTIDADES APÓS TÉRMINO DA VIGÊNCIA DE CONVÊNIOS.

FATO:
Analisando   os  repasses  realizados  pela  Secretaria  Municipal  de
Assistência  Social às entidades responsáveis pela realização do ASEF,
esta equipe de fiscalização constatou a transferência das duas últimas
parcelas  dos  convênios  de  2004  apenas em 2006. Tal fato teve como
origem  o  atraso  das transferências das referidas parcelas pelo MDS,
que  só  ocorreram em 2006. A SEMASC repassou, então, os recursos para
as
instituições  mesmo  tendo  a  vigência  dos convênios se encerrado em
31/12/04,  sem  que  fossem  celebrados  termos aditivos visando à sua
prorrogação. A tabela abaixo apresenta os valores por entidade.

Convênio CNPJ Entidade Valor Parcelas 11 e 12 Recebidas em 2006 (R$)
01/2004 13.121.819/0001-59 2.893,40
04/2004 32.845.729/0001-55 2.042,40
05/2004 32.895.963/0001-97 1.361,60
06/2004 13.092.895/0001-83 5.106,00
07/2004 13.075.973/0001-31 3.404,00
08/2004 15.110.497/0001-78 3.404,00
09/2004 15.085.288/0001-05 3.404,00
10/2004 02.700.167/0001-90 1.531,80
12/2004 10.970.689/0001-21 5.106,00
13/2004 15.603.954/0001-66 4.084,80
15/2004 13.170.436/0001-70 1.531,80
16/2004 33.948.381/0034-52 10.212,00
18/2004 13.037.460/0001-36 2.723,20
20/2004 13.041.249/0001-97 2.723,20
21/2004 32.857.849/0001-72 1.548,82
22/2004 13.034517/0001-43 2.723,20
24/2004 13.042.387/0001-90 5.106,00
25/2004 13.017.959/0001-81 4.425,20
26/2004 13.018.221/0001-39 2.723,20
42/2004 10.739.225/0001-18 1.531,80
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Convênio CNPJ Entidade Valor Parcelas 11 e 12 Recebidas em 2006 (R$)
48/2004 13.945.845/0001-00 2.000,00

TOTAL 69.586,42

Relação de recursos repassados após o fim da vigência dos convênios.

EVIDÊNCIA:
Termos de Convênio 01, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 15, 16, 18,
20,  21,  22,  24,  25,  26,  42  e  48, celebrados pela SEMASC no ano
de 2004; Tabela de Transferência de Recursos do ASEF às entidades.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"Conforme  constatação  o  repasse  das  parcelas 11 e 12/2004 somente
ocorreram  em  2006  fruto  do  repasse  da  União  para  o município,
portanto,  tão logo o município recebeu os recursos, foram de imediato
repassado  para  as  entidades  conveniadas  conforme  cláusula sexta,
parágrafo 2º dos referidos convênios (anexo VII)."

ANÁLISE DA EQUIPE:
A  manifestação  da  gestora  apenas confirma o teor da constatação. O
fato do repasse de recursos federais ao município ter ocorrido em data
posterior à prevista não gera a possibilidade do mesmo transferi-los a
entidades privadas sem um termo de convênio válido.
Mantemos então a constatação apresentada.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 033.800.335-53  NOME: MARIA OZANA MENDONCA DE SOUZA
CARGO: DIRETOR ADM E FINANCEIRA
CPF  : 267.061.805-72  NOME: ROSARIA DE SOUZA RABELO
CARGO: SECRETÁRIA ASSIST. SOCIAL

5.2.10  CONSTATAÇÃO:
ENTIDADES  CONVENIADAS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NÃO ESTÃO DEVIDAMENTE
REGISTRADAS EM ÓRGÃO COMPETENTE.

FATO:
De acordo com as entrevistas e visitas realizadas de maneira amostral,
as  cheches  denominadas "Casa da Doméstica Dom José Vicente Távora" e
"Instituto   Lourival   Fontes"   encontram-se  com  seus  respectivos
registros junto ao Conselho Nacional de Assistência Social com o prazo
de  validade  expirado,  enquanto  que a "Associação Beneficente Santa
Terezinha  do  Menino  Jesus"  sequer possui registro junto ao aludido
Conselho.  Não  obstante,  a  Prefeitura Municipal de Aracaju celebrou
Convênios  com  estas  instituições  para  execução descentralizada do
Programa ASEF.

EVIDÊNCIA:
Entrevistas,   visitas   realizadas  e  protocolo  de  solicitação  de
renovação  de  registro  junto  ao  Conselho  Nacional  de Assistência
Social.
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MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"Os  convênios celebrados com entidades para execução do programa ASEF
são  normatizados  no âmbito municipal através do Decreto Municipal n°
315  de  12/11/2004  (anexo)  estando em seu artigo 7º estabelecido os
requisitos  necessários  para  celebração  de  convênios, não havendo,
portanto  exigência  do  registro  no Conselho Nacional de Assistência
Social,  mas  no  Conselho  Municipal de Assistência Social (ver anexo
VIII)."

ANÁLISE DA EQUIPE:
A justificativa apresentada não merece acolhimento, tendo em vista que
a  Lei  nº  8.742/1993  (dispõe  sobre  a  organização  da Assistência
Social),  em  seu art. 18, II, dispõe que compete ao Conselho Nacional
de  Assistência  Social  a  normatização  das  ações  e  regulação  da
prestação  de  serviços  de  natureza  pública  e  privada no campo da
assistência  social.  Ademais,  o  artigo  7º  dispõe que "as ações de
assistência   social,  no  âmbito  das  entidades  e  organizações  de
assistência  social,  observarão  as  normas  expedidas  pelo Conselho
Nacional  de  Assistência  Social - CNAS, de que trata o art. 17 desta
Lei".
Observe-se  que  o  registro junto ao Conselho Nacional de Assistência
Social possibilitará a este órgão colegiado a ampla verificação quanto
à adequação da entidade beneficente às normas e requisitos necessários
à prestação de serviços na área de Assistência Social.
Destarte, mantém-se a constatação em sua íntegra.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 267.061.805-72  NOME: ROSARIA DE SOUZA RABELO
CARGO: SECRETÁRIA ASSIST. SOCIAL

5.2.11  CONSTATAÇÃO:
UTILIZAÇÃO  DE  CERTIDÕES NEGATIVAS INIDÔNEAS PARA FINS DE COMPROVAÇÃO
DE REGULARIDADE FISCAL.

FATO:
Com  o  intuito  de  realizar  as  ações  afetas à execução do ASEF, a
Prefeitura  Municipal de Aracaju procedeu à celebração do Convênio n.º
65/2005  com  a  Sociedade Eunice Weaver de Aracaju, entidade sem fins
lucrativos  que  desenvolve  ações  no âmbito da assistência social no
município.  O  referido Convênio foi assinado em 01/04/2005 e teve por
prazo  de vigência 31/12/2005, prevendo a liberação de recursos para a
Entidade  em  um  montante de R$22.288,50 (vinte e dois mil duzentos e
oitenta  e  oito  reais  e cinquenta centavos), parcelado em 09 (nove)
repasses de R$2.476,50 (dois mil quatrocentos e setenta e seis reais e
cinquenta  centavos),  destinados à cobertura das despesas necessárias
para a regular execução das atividades do programa.
Durante  o  exercício,  visando  a  consecução  do  objeto do Convênio
firmado  e  em  conformidade com o que preconiza o artigo 27 da IN STN
n.º  01/97,  a  Entidade  realizou um procedimento licitatório, Carta-
Convite   n.º   01,  com  o  intuito  de  contratar  empresas  para  o
fornecimento  de  gêneros  alimentícios  e  materiais  didáticos  e de
expediente.
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O referido procedimento foi vencido pela empresa CNPJ 04.540.656/0001-
58,  que  apresentou  a  proposta  de  R$9.945,75.  Os  demais  gastos
efetuados  durante  o  exercício,  no  montante de R$12.342,75, seriam
realizados, assim, mediante processos de dispensa de licitação.
Ocorre  que,  em consulta realizada para verificar a autenticidade das
certidões  apresentadas  pela  empresa,  com  o fim de comprovar a sua
regularidade fiscal, verificou-se que nenhuma das certidões apresentou
resultado de confirmação de sua autenticidade.
O  quadro  a  seguir  demonstrará  as  certidões  que  foram objeto de
pesquisa  por  parte  de  nossa  equipe  de  fiscalização,  bem como o
resultado da pesquisa realizada:
.

Dados Gerais
Tipo de Certidão

Emissão Prazo de
Validade

N.º/ Código de Controle
Resultado da Pesquisa

Negativa de Débitos
Estaduais

01/08/05 31/08/05 687259 “Certidão Negativa
não encontrada”

Quanto à dívida
ativa da União

01/08/05 30 dias
após
emissão

E1FD.4T6F.28FT.P3X9 “Com base nos dados
informados, esta
Certidão não foi
emitida para este
contribuinte”.

Positiva de Débitos
Federais, com efeitos
de Negativa

02/07/05 31/12/05 E657.5987.FDD8.69FD “Com base nos dados
informados, esta
certidão não foi
emitida para este
contribuinte”.

.
Além  destas  pesquisas citadas, outras foram realizadas junto à Caixa
Econômica  Federal,  que  indicou  a  existência  de  apenas  01 (uma)
certidão de regularidade junto ao FGTS emitida nos últimos 24 (vinte e
quatro)  meses, datada de 07/02/2006, e junto ao Instituto Nacional da
Seguridade  Social - INSS, que retornou a informação de que apenas uma
certidão  foi  emitida  pela  empresa  licitante, a qual foi datada de
10/05/2005 e que tinha validade até 08/08/2005.

EVIDÊNCIA:
Certidões   Negativas   de   Débito  apresentadas  pela  empresa  CNPJ
04.540.656/0001-58, para fins de comprovação de regularidade fiscal.
Consulta   realizada   junto  aos  sítios  www.receita.fazenda.gov.br,
www.sefaz.se.gov.br,   www.caixa.gov.br   e  www.dataprev.gov.br,  com
vistas  à verificação da autenticidade das certidões apresentadas pela
empresa CNPJ 04.540.656/0001-58.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"Não  é qualquer situação, qualquer fato imprevisto, que dera vazão no
ato  de  licitar  sobre exame, mas somente aqueles  que não admitam um
interregno  entre  a  efetiva  contratação do particular a ação que se
espera  alcançar  para atender ao interesse público, se a regra para a
Administração  Pública  é  a  licitação é cediço que a mesma é regida,
formal  e,  por  isso   lenta.  Surge  assim, a necessidade de efetiva
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demonstração,  por  fonte da Administração Pública, de que não é só se
está  diante  de  uma  situação excepcional e emergencial, pronta para
ocorrer  ou  já está ocorrendo, como também a cabal indicação de que o
único  meio viável para se somar ou minerar o dono iminente as pessoas
ou  bens  é  a  adoção  de  imediatas providências, por parte do poder
público  licitar".  (DIPIETRO, MARIA SYLVIA ZANELLA). Com o intuito de
atender  ação afetas à execução do Programa de Erradicação do Trabalho
Infantil  -  PETI,  a  Prefeitura  de Aracaju, procedeu a liberação do
convênio  n.º 51/2004, alterado pelo Termo Aditivo n.º 02 com vigência
31/12/2005  com  a  Instituição  Sociedade  Eunice  Weaver de Aracaju,
entidade  sem  fins  lucrativos.  Diante do exposto citado pela Equipe
Técnica  de  Inspeção  de Coordenadoria Geral  da União, utilização de
Certidão   Negativa   Idoneas   incorporada  no  Processo  Licitatório
referentes nos Convites n.º 01 e 02/2005, apresentamos
esclarecimentos,  que  devido  a  complexidade em se proceder processo
licitatório,  no  entanto  foi  deriva  a  dificuldade,  probatória da
entidade  de  não  dispor  de pessoal qualificado, altamente preparado
sobre  o assunto, tratando-se de realizar pela primeira vez um certame
licitatório,  o  referido  convênio  não  permitia a Entidade proceder
despesa  para  a  contratação  de  profissional  preparado sobre a lei
8.666/93, além da Instituição de não possuir meios disponíveis, para a
consulta  sobre  a  veracidade  das  certidões,  diante do exposto foi
cometido falhas mas não com o intuito de má fé e dorso".

ANÁLISE DA EQUIPE:
A  justificativa  apresentada  pelo  gestor  é igual a aquela que fora
utilizada  para  justificar  a  falha  apontada  no  item  3.2.3 deste
Relatório.
Dessa  forma,  considerando que foram iguais as constatações apontadas
por  nossa equipe e as justificativas apresentadas, adotaremos a mesma
análise  para  a justificativa apresentada, a qual não fora acatada no
item 3.2.3 por não ser suficiente para dirimir as falhas apontadas.
Pelo exposto, mantemos a nossa constatação em sua íntegra.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 138.796.265-53  NOME: MARIA AUXILIADORA MOURA VASCON
CARGO: PRES. SOC. EUNICE WEAVER

5.2.12  CONSTATAÇÃO:
UTILIZAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DE VENDA APÓS O PRAZO MÁXIMO PREVISTO PARA
SUA EMISSÃO.

FATO:
Em  exame  aos processos dos pagamentos efetuados com recursos do ASEF
em  2005  verificou-se  que  a  empresa CNPJ 04.540.656/0001-58 emitiu
notas  fiscais  após  a  data-limite  prevista para sua emissão. Dessa
forma,   os  documentos  apresentados  para  fins  de  comprovação  da
circulação  das  mercadorias, por perda do prazo para sua emissão, não
eram  mais  válidos  e,  portanto, não podiam ter sido utilizados para
fins de comprovação da regular aplicação dos recursos do programa.
É  importante ressaltar que, em consulta ao sítio www.sefaz.se.gov.br,
verificamos  que não há registros de pedido de prorrogação da validade
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do  talonário  de  notas  fiscais,  fato  que vem a robustecer a nossa
constatação   quanto  a  perda  da  validade  dos  documentos  fiscais
emitidos.

EVIDÊNCIA:
Notas  fiscais  1619  e  1620,  emitidas  pela  empresa  sob  CNPJ  nº
04.540.656/0001-58.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"Tratando-se  de  compra, cujo contrato que objetiva o fornecimento do
bem  ou  material, ter duração adstrita a vigência  31/12/2005, foi um
lapso  a não observância por parte da Entidade Sociedade Eunice Weaver
de Aracaju da utilização de notas fiscais de venda após o prazo máximo
previsto   a   data   do   limite.  Citado  na  constatação  3.2.3.  a
inexperiência  em  processos  licitatórios,  visto que não disponha de
perspicácia  para  tal fato, em virtude das referidas empresas haverem
prestado serviços anteriores sem apresentar qualquer irregularidade na
sua situação fiscal".

ANÁLISE DA EQUIPE:
Ao  que se verifica das alegações apresentadas pelo gestor, ao admitir
as  falhas  cometidas  pela  Sociedade  Eunice Weaver no tocante à não
verificação  do  prazo  de emissão das notas fiscais apresentadas pela
empresa fornecedora, há a concordância com a constatação apontada.
Dessa  forma, considerando que não foram afastadas as falhas apontadas
por  nossa equipe, procedemos à manutenção da nossa constatação em sua
íntegra.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 138.796.265-53  NOME: MARIA AUXILIADORA MOURA VASCON
CARGO: PRES. SOC. EUNICE WEAVER

5.2.13  CONSTATAÇÃO:
UTILIZAÇÃO DE COTAÇÕES DE PREÇO DE EMPRESAS COM ATIVIDADES ENCERRADAS.

FATO:
Em  análise  aos  processos  de  pagamento  das despesas efetuadas com
recursos  do ASEF durante o exercício 2005 verificamos a existência de
irregularidades  na  aquisição  de materiais de expediente, mediante a
constatação de que:
- Para realizar a aquisição dos materiais a Entidade procedeu à coleta
de  preços  junto  a  04  (quatro)  empresas,  quais  foram as de CNPJ
07.065.002/0001-08,   03.210.975/0001-32   (vencedora   da   cotação),
00.648.704/0001-75 e 02.608.247/0002-00;
-   Junto   ao   sítio   www.sintegra.gov.br,   as  empresas  de  CNPJ
00.648.704/0001-75  e  02.608.247/0002-00  já apresentavam, à época da
realização da cotação, 06/10/2005, situação cadastral de inabilitação,
por  motivo  de  cancelamento  de  seu  registro junto à Secretaria da
Fazenda do Estado de Sergipe;
- No caso da empresa de CNPJ 02.608.247/0002-00, ressalte-se, pôde ser
verificada,  também,  a sua situação de inaptidão perante a Secretaria
da Receita Federal, cujo status é de "Omissa não localizada";
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-   No endereço indicado na cotação da empresa CNPJ 00.648.704/0001-75
há  um  prédio  fechado,  situação  que, conforme informações colhidas
junto  a populares residentes às imediações da empresa, já perdura por
mais de 02 (dois) anos;
-  o  endereço da empresa de CNPJ 03.210.975/0001-32 corresponde a uma
pequena sala situada em uma galeria comercial, a qual está em aparente
estado de  abandono;
-  No  endereço  da  empresa  de  CNPJ  07.065.002/0001-08 (proponente
vencedora)  há  um  galpão fechado e em aparente estado de abandono, o
qual,  segundo   informações  prestadas por moradores da localidade há
cerca de 03  meses,  contados  da  nossa  verificação  "in  loco", foi
a última ocasião na qual o prédio havia sido aberto.
Assim,  da análise conjunta dos fatos aqui relatados, verificou-se que
foram  utilizados  diversos  artifícios com vistas a tentar demonstrar
que  as  cotações realizadas serviam como instrumento válido para fins
de  demonstração  de que os preços praticados encontravam-se de acordo
com  os  do  mercado  local,  em  favorecimento  da  empresa  de  CNPJ
03.210.975/0001-32.

EVIDÊNCIA:
Processo  de pagamento referente ao cheque 850.070, c/c 2.696-4 (cópia
do cheque, nota fiscal de pagamento ao fornecedor e cotações de preços
junto  a  quatro  empresas que supostamente atuariam no ramo do objeto
adquirido).

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"Tratando-se  de  compra, cujo contrato que objetiva o fornecimento do
bem  ou  material, ter duração adstrita a vigência  31/12/2005, foi um
lapso  a não observância por parte da Entidade Sociedade Eunice Weaver
de Aracaju da utilização de notas fiscais de venda após o prazo máximo
previsto   a   data   do   limite.  Citado  na  constatação  3.2.3.  a
inexperiência  em  processos  licitatórios,  visto que não disponha de
perspicácia  para  tal fato, em virtude das referidas empresas haverem
prestado serviços anteriores sem apresentar qualquer irregularidade na
sua situação fiscal".

ANÁLISE DA EQUIPE:
A justificativa apresentada pelo gestor não se mostrou suficiente para
dirimir as irregularidades apontadas.
O gestor não discorreu, efetivamente, acerca dos motivos que ensejaram
a  Entidade  a  utilizar  cotações  de preços de empresas que não mais
atuavam à época da cotação, o que a invalidou para fins de comprovação
de estar sendo contratado o preço mais vantajoso para a Administração.
A justificativa apresentada refere-se a outros temas já tratados neste
Relatório,  quais  sejam  os  de  apresentação,  pelo gestor, de notas
fiscais  cujo  prazo de validade já havia expirado e a não verificação
da  regularidade  fiscal  das  empresas  que  apresentaram cotações de
preços para fornecimento de materiais.
Pelo  exposto,  ante  a ausência de justificativas pertinentes ao tema
aqui tratado, mantemos a nossa constatação em sua íntegra.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 138.796.265-53  NOME: MARIA AUXILIADORA MOURA VASCON
CARGO: PRES. SOC. EUNICE WEAVER
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5.2.14  CONSTATAÇÃO:
UTILIZAÇÃO  DE COTAÇÕES DE PREÇOS INIDÔNEAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
DE SONORIZAÇÃO

FATO:
Em  análise  aos  processos  de  pagamento  das despesas efetuadas com
recursos  do  ASEF  durante  o  exercício  2005  verificamos que foram
utilizadas  cotações  de  preços inidôneas para fins de comprovação de
que  o  preço praticado pelo prestador do serviço encontrava-se dentro
dos parâmetros do mercado local, uma vez que:
-  Para  realizar  a contratação de serviços de sonorização a Entidade
procedeu à coleta de preços junto a 03 (três) empresas, quais foram as
de  CNPJ  05.851.971/0001-69  (a  qual  apresentou a proposta de menor
valor), 04.300.326/0001-95 e 04.892.817/0001-72;
-  No caso da empresa de CNPJ 04.892.817/0001-72 pôde ser verificada a
sua  situação  de  inaptidão  perante a Secretaria da Receita Federal,
cujo status é de "Omissa não localizada";
-  Com  o intuito de complementar as informações constantes do Sistema
"CNPJ",  procedemos  à  realização  de visitas ao endereço indicado na
cotação  da  empresa,  constatando  estar  o  prédio ocupado por outra
empresa;
-  Segundo  informações  prestadas pelos atuais ocupantes do prédio, a
empresa  CNPJ 04.892.817/0001-72 já havia encerrado as suas atividades
no  local  em  lapso de tempo superior a 01 (um) ano a contar de nossa
visita; e,
-  Prosseguimento  às visitas aos endereços consignados nos orçamentos
apresentados  pelas  outras  empresas,  procedemos  à  verificação "in
loco"  ao  endereço da empresa CNPJ 04.300.326/0001-95, nos tendo sido
possível  verificar a sua inexistência no endereço consignado, uma vez
que  no  local  há  um  imóvel  residencial  que,  segundo informações
prestadas pelo morador, nunca foi utilizado para sediar uma empresa.
Assim,  da análise conjunta dos fatos aqui relatados, verificou-se que
foram  utilizados  diversos  artifícios com vistas a tentar demonstrar
que  as  cotações realizadas serviam como instrumento válido para fins
de  demonstração  de que os preços praticados encontravam-se de acordo
com  os  do  mercado  local,  visando  o favorecimento da empresa CNPJ
05.851.971/0001-69.

EVIDÊNCIA:
Processo  de  contratação  do fornecedor CNPJ 05.851.971/0001-69, para
prestar serviços de sonorização.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"Tratando-se  de  compra, cujo contrato que objetiva o fornecimento do
bem  ou  material, ter duração adstrita a vigência  31/12/2005, foi um
lapso  a não observância por parte da Entidade Sociedade Eunice Weaver
de Aracaju da utilização de notas fiscais de venda após o prazo máximo
previsto   a   data   do   limite.  Citado  na  constatação  3.2.3.  a
inexperiência  em  processos  licitatórios,  visto que não disponha de
perspicácia  para  tal fato, em virtude das referidas empresas haverem
prestado serviços anteriores sem apresentar qualquer irregularidade na
sua situação fiscal".
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ANÁLISE DA EQUIPE:
A justificativa apresentada pelo gestor não se mostrou suficiente para
dirimir as irregularidades apontadas.
O gestor não discorreu, efetivamente, acerca dos motivos que ensejaram
a  Entidade  a  utilizar  cotações  de preços de empresas que não mais
atuavam à época da cotação, o que a invalidou para fins de comprovação
de estar sendo contratado o preço mais vantajoso para a Administração.
A justificativa apresentada refere-se a outros temas já tratados neste
Relatório,  quais  sejam  os  de  apresentação,  pelo gestor, de notas
fiscais  cujo  prazo de validade já havia expirado e a não verificação
da  regularidade  fiscal  das  empresas  que  apresentaram cotações de
preços para fornecimento de materiais.
Pelo  exposto,  ante  a ausência de justificativas pertinentes ao tema
aqui tratado, mantemos a nossa constatação em sua íntegra.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 138.796.265-53  NOME: MARIA AUXILIADORA MOURA VASCON
CARGO: PRES. SOC. EUNICE WEAVER

5.3 - PROGRAMA
0154
DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS
AÇÃO              :
1283
INSTALACAO DE NUCLEOS DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Objetiva   construir,   ampliar,  reformar  e  modernizar  obras  e/ou
aquisição  de  equipamentos  para  Núcleos  de  Apoio  a  Família-NAF,
Centros  de  Multiplo-Uso,  Centros  de  Geração  de  Renda,  bem como
incentivar  o  desenvolvimento  de  Ações  Sociais  e  Comunitárias  e
de  geração  de  renda  para  populações carentes, além do atendimento
à Criança ao Adolescente e à Juventude.
ORDEM DE SERVIÇO   : 183362
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
Atuação  do  gestor  municipal  no tocante à execução e acompanhamento
do objeto conveniado.
AGENTE EXECUTOR    :
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU                       O
ORGAO PUBLICO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
CONVÊNIO SIAFI 415923
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 57.330,00

5.3.1   CONSTATAÇÃO:
PAGAMENTO DE DESPESAS INCOMPATÍVEIS COM O OBJETO DO CONVÊNIO.

FATO:
A  Prefeitura Municipal de Aracaju celebrou o Convênio nº 055/2001, em
03/09/01,  com  a  Sociedade  Eunice  Weaver  de  Aracaju,  tendo como
objetivo  a implantação do Núcleo de Apoio à Família - NAF, repassando
à  essa  sociedade  recursos previstos no Termo de Responsabilidade nº
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060/MPAS/SEAS/2001,  celebrado entre a Prefeitura Municipal de Aracaju
e o Ministério da Previdência e Assistência Social.
Ocorre   que,   em   30/12/03,   a   referida   entidade   beneficente
realizou o pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com
recursos  do  convênio,  de  serviços  de  apresentação  de talentos e
sonorização  para visita da Ministra, conforme consta da descrição dos
serviços prestados constante da nota fiscal nº 000006, de 30/12/03, da
empresa  de  CNPJ  nº  05.851.971/0001-69, evidenciando-se, assim, que
essa  despesa  não possui consonância com o objetivo do convênio, qual
seja a implantação do NAF.

EVIDÊNCIA:
Nota fiscal nº 000006, de 30/12/03; e Prestação de Contas da Sociedade
Eunice Weaver referente ao Convênio nº 055/2001.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"O pagamento de despesas incompatível com o objeto do convênio deve-se
ao  fato  de existir recurso da Contra partida do Município. Outrossim
gostaria de salientar que o valor contido de recurso próprio foi maior
do  que o programado no plano de ação conforme documentação contida no
anexo X."

ANÁLISE DA EQUIPE:
A  justificativa  apresentada  não  merece ser acolhida tendo em vista
que:
-  A despesa em questão encontra-se demonstrada na prestação de contas
do  Convênio  nº  055/2001  celebrado  entre a Prefeitura Municipal de
Aracaju e a Sociedade Eunice Weaver de Aracaju.
-  O  Convênio nº 055/2001 representa a maneira legal que a Prefeitura
Municipal  de  Aracaju utilizou para executar indiretamente o Termo de
Responsabilidade  celebrado com o Ministério da Assistência Social sob
nº 60 MPAS/SEAS/2001 (processo nº 44005.000120/2001-13).
-   O  objetivo  de  ambos  (Convênio  e  Termo  de  Responsabilidade)
corresponde a implantação do Núcleo de Apoio à Família - NAF.
- O valor disponibilizado por intermédio de contrapartida faz parte do
convênio,  logo  sua  utilização  deve  respeitar os mesmos parâmetros
(restrições, objetivos e finalidades) estabelecidos para o valor a ser
liberado pelo concedente.
-  A  despesa  realizada na visita de Ministro de Estado não apresenta
compatibilidade com a implantação do NAF (objetivo das avenças).
Assim, esta equipe de fiscalização entende que a despesa realizada não
poderia  ser  contabilizada  na  prestação  de  contas  do Convênio nº
055/2001.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 221.689.665-91  NOME: MARIA CONCEICAO VIEIRA SANTOS
CARGO: EX-SECRETÁRIA MUNICIPAL
CPF  : 138.796.265-53  NOME: MARIA AUXILIADORA MOURA VASCON
CARGO: PRESIDENTE ENTIDADE BENEFICENT

5.3.2   CONSTATAÇÃO:
PAGAMENTO  INDEVIDO  DE  MULTAS  CONSIGNADAS  EM  GUIAS DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL  (GPS)  E  GUIAS  DE  RECOLHIMENTO  DO  FGTS  E  INFORMAÇÕES  À
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PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP).

FATO:
Em  análise  aos  comprovantes  de  despesas realizadas pela Sociedade
Eunice  Weaver  de  Aracaju  com  recursos  do  Convênio  nº 055/2001,
verificou-se o pagamento de multas consignadas, que não condizem com a
instalação  do  Núcleo  de  Atendimento  Integral à Família (objeto do
Convênio), conforme discriminado adiante:
---------------------------------------------------------------------
Data   de   Pagamento            Guia                 Valor  da  Multa
---------------------------------------------------------------------
18/10/01                        GFIP                       R$     3,20
18/10/01                        GPS                        R$     3,21
26/12/01                        GPS                        R$     3,07
05/06/02                        GPS                        R$     8,41
02/08/02                        GFIP                       R$    13,96
02/08/02                        GPS                        R$    12,39
---------------------------------------------------------------------
                     TOTAL                                    R$ 44,24
---------------------------------------------------------------------

EVIDÊNCIA:
Guias  da  Previdência  Social (GPS) e Guias de Recolhimento do FTGS e
Informações  a  Previdência  Social  (GFIP);  e Prestação de Contas do
Convênio nº 055/2001.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"O  pagamento  indevido  de  metas consignadas em guias de previdência
FGTS (GFIP), ocorreu por falta de observância perspicácia conhecimento
da  Instituição  sobre o plano de aplicação do convênio, em virtude do
mesmo  não  dispor  de  disponibilidade  financeira  com as obrigações
patronais  supra  citada,  conforme documentação contida no anexo XI."

ANÁLISE DA EQUIPE:
A justificativa formulada pelo Município apenas ratifica a constatação
assinalada por esta equipe de fiscalização.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 138.796.265-53  NOME: MARIA AUXILIADORA MOURA VASCON
CARGO: PRESIDENTE ENTIDADE BENEFICENT
CPF  : 221.689.665-91  NOME: MARIA CONCEICAO VIEIRA SANTOS
CARGO: EX-SECRETÁRIA MUNICIPAL

5.4 - PROGRAMA
0352
ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR
AÇÃO              :
2798
AQUISICAO DE ALIMENTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMI
LIAR - NACIONAL
OBJETIVO DA AÇÃO   :
O Programa do Leite visa incentivar o consumo e a produção familiar de
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leite, buscando diminuir a vulnerabilidade social, combatendo a fome e
a desnutrição, e contribuindo para o fortalecimento do setor produtivo
familiar, mediante a aquisição e distribuição de leite com garantia de
preço.
ORDEM DE SERVIÇO   : 183500
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
1. Governo do Estado de Sergipe:
Como produtos esperados, temos:
- Programa do Leite acompanhado pelo Governo do Estado de Sergipe;
- Recursos repassados conforme o convênio vigente;
- Usinas selecionadas de acordo com os critérios informados na Resolu-
ção nº 16 do Grupo Gestor do Programa de Aquisição de Alimentos;
- Programa divulgado aos beneficiários produtores e consumidores.
2. Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional - CONSEA:
Como produto esperado, temos:
- Programa do Leite acompanhado pelo CONSEA.
AGENTE EXECUTOR    :
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
ORGAO PUBLICO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL OU DO DF
QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
CONVÊNIO SIAFI 528199
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 18.762.100,00

5.4.1   CONSTATAÇÃO:
FALHAS NO CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS PRODUTORES DE LEITE.

FATO:
Esta  equipe  de  fiscalização  constatou  falhas  no  cadastro  e  no
pagamento  dos  beneficiários  produtores  de  leite,  fornecedores do
Programa  de  Aquisição de Alimentos - Leite no Estado de Sergipe, sob
responsabilidade  do  Departamento  de Desenvolvimento Agropecuário de
Sergipe - DEAGRO. Tais falhas consistem em: pagamentos superiores a  R
$  2.500,00  no  semestre  por  produtor,  contrariando  o disposto no
artigo  5º  do  Decreto  nº  4.772/2003,  bem  como  o item 2.2 "a" da
Resolução  nº  16/2005  do  Grupo  Gestor  do Programa de Aquisição de
Alimentos;  CPF  duplicados; números de DAP duplicados; números de DAP
inexistentes/incorretos;  produtores  com 2 números de CPF; produtores
com  2  números  de  DAP;  e produtores com números de DAP e/ou CPF em
branco.
Seguem   abaixo   as   tabelas   com  a  relação  das  inconsistências
encontradas.

Município CPF DAP Total
   Semestre

    

Gararu 235.126.015-53 000792/2005-C 2.612,50

    

Itabaianinha 296.072.305-82 SE-036-TBARRETO-000365/2005 2.072,50

Tobias Barreto 296.072.305-82 SE-036-TBARRETO-000365/2005 750,00

   2.822,50
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Município CPF DAP Total
Graccho Cardoso 199390405-63 SE-029-PREDON000170/05 1.940,00

Feira Nova 199390405-63 SE-029-PREDON000170/05 690,00

   2.630,00

    

Porto da Folha 023.633.534-04 000653/2005-C 2.415,00

Gararu 023.633.534-04 2409371-C 800,00

   3.215,00

    

Gararu 974,015,015-20 000259/2004-C 2.947,50

Itabi 974.015.015-20 000669/2005 2.500,00

   5.447,50

    

Gararu 013,202,205-25 000729/2005-C 2.935,00

Porto da Folha 013.202.205-25 000729/2005-C 411,00

   3.346,00

    

Graccho Cardoso 635978614-15 SE-029-PREDON001473/05 1.940,00

Feira Nova 635978614-15 SE-029-PREDON001473/05 690,00

   2.630,00

Produtores   recebendo   além   de   R$   2.500,00  por  semestre.

DAP DUPLICADA
CPF DAP
969.973.545-72 SE-003-PVERDE-000651/2005
285.678.895-53 SE-003-PVERDE-000651/2005
005.802.405-09 000106/2004
264.756.935-53 000106/2004
266537965-15 SE-029-PREDON000325/06
998607165-87 SE-029-PREDON000325/06
236134835-72 SE-029-PREDON000334/06
913920715-34 SE-029-PREDON000334/06
259.030.475-72 SE-003-PVERDE-000601/2005
170.271.795-04 SE-003-PVERDE-000601/2005
006.380.845-55 SE-003-PVERDE-000602/2005
011.090.655-15 SE-003-PVERDE-000602/2005
170.258.185-34 SE-003-PVERDE-000608/2005
369.121.235-20 SE-003-PVERDE-000608/2005
021.552.905-78 SE-003-PVERDE-000638/2005
201.244.575-68 SE-003-PVERDE-000638/2005
033.946.705-34 SE-003-PVERDE-000638/2005
400.497.445-34 SE-003-PVERDE-000675/2005
693.405.875-53 SE-003-PVERDE-000675/2005
476.711.495-00 SE-003-PVERDE-000680/2005
038.837.105-63 SE-003-PVERDE-000680/2005
067.752.255-00 SE-003-PVERDE-000688/2005
014.140.035-87 SE-003-PVERDE-000688/2005
694.679.195-91 SE-003-PVERDE-000708/2005
946.595.675-91 SE-003-PVERDE-000708/2005
 SE029PREDON0005662005
556.534.215-53 SE029PREDON0005662005
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DAP DUPLICADA
CPF DAP
256.664.105-53 SE029PREDON0007582005
005.154.385-02 SE029PREDON0007582005
 SE029PREDON0007582005
154.707.255-53 SE029PREDON0007602005
 SE029PREDON0007602005
957.953.915-49 SE029PREDON0007602005
009.615.125-04 SE029PREDON0014322005
 SE029PREDON0014322005
932.774.905-72 SE029PREDON0014372005
 SE029PREDON0014372005
368.775.494-49 SE029PREDON0014652005
001.961.565-56 SE029PREDON0014652005
154.692.045-53 SE029PREDON0014992005
712.100.085-72 SE029PREDON0014992005
537.152.845-87 SE029PREDON0017272005
007.284.845-60 SE029PREDON0017272005
450.063.505-04 SE029PREDON0017632005
556.633.465-20 SE029PREDON0017632005
013.202.205-25 000729/2005-C
127,423,335-68 000729/2005-C
014.726.485-52 000006/2005
014.726.485-52 000006/2005
985,986,195-15 000069/2006-C
985.986.195-15 000069/2006-C

DAP Duplicada

CPF DUPLICADO
CPF DAP

000.186.365-78 SE-025-MALEGR000644/05
000186365-78 SE-027-GLORIA-003933/05
005229765-90 SE-025-MALEGR000032/05
005229765-90 SE-025-MALEGR000807/05
973793795-34 SE-027-GLORIA000038/04
973793795-34 SE-027-GLORIA001028/05
211633594-91 SE-029-PREDON002308/05
211633594-91 SE-029-PREDON001440/08
235,126,015-53 000792/2005-C
235,126,015-53 000197/2004-C
014.726.485-52 000006/2005

014.726.485-52 000006/2005

PRODUTOR COM DUAS DAP
CPF DAP

189.738.095-04 001062/2006

189.738.095-04 000682/2005
969.973.545-72 SE-036-TBARRETO-001895/2005
969.973.545-72 SE-003-PVERDE-000651/2005
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DAP INEXISTENTE/INCORRETA
CPF DAP

945.841.175-00 001062/2007

316.330.805-87 001062/2008

012826225-79 SE-029-PREDON001440/07
211633594-91 SE-029-PREDON001440/08
712848425-68 SE-029-PREDON001440/09
007198525-52 SE-029-PREDON001440/10
896422795-68 SE-029-PREDON001440/11
776741705-00 SE-029-PREDON001440/12
031126615-08 SE-029-PREDON001440/13

CPF EM BRANCO
CPF DAP
 SE029PREDON0007602005
 SE029PREDON0005662005
 SE029PREDON0014322005
 SE029PREDON0014372005
 SE029PREDON0007582005

CPF E DAP EM BRANCO
14 Ocorrências

Outras Inconsistências

EVIDÊNCIA:
Relação  de  pagamentos aos produtores do PAA-Leite em Sergipe  do mês
de
junho  de  2006;  Folha  de  pagamento dos produtores do PAA-Leite, em
Sergipe,   no   primeiro   semestre  de  2006,  fornecida  em  arquivo
eletrônico.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 068.747.465-53  NOME: ROBERTO ALVES
CARGO: DIRETOR DO DEAGRO
CPF  : 163.213.595-72  NOME: LUIZ CARLOS NUNES DA SILVA
CARGO: GERENTE EST. PAA-LEITE

5.4.2   CONSTATAÇÃO:
CLÁUSULA CONTRATUAL INCOMPATÍVEL COM AS NORMAS DO PROGRAMA.

FATO:
Analisando  os  Contratos  de  nºs  35  a 42/2005, 31 a 38/2006 e 44 a
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51/2006, firmados entre o Departamento de Desenvolvimento Agropecuário
de  Sergipe - DEAGRO e os laticínios fornecedores de leite do Programa
de  Aquisição  de  Alimentos  -  Leite  em  Sergipe,  esta  equipe  de
fiscalização constatou que a Cláusula Sétima, em seu inciso III, impõe
um limite máximo diário de 30 litros de leite por produtor cadastrado.
Todavia,  esta  exigência  não  apresenta consonância com as normas do
Programa,   tendo   em  vista  que  o  item  2.2,  "d",  da  Resolução
nº  16/2005  do  Grupo  Gestor  do  Programa de Aquisição de Alimentos
estabelece o limite de 100 litros diários por produtor.

EVIDÊNCIA:
Contratos  nºs  35  a  42/2005,  31 a 38/2006 e 44 a 51/2006, firmados
entre  o  Departamento  de  Desenvolvimento  Agropecuário de Sergipe -
DEAGRO e os
laticínios fornecedores de leite do Programa de Aquisição de Alimentos
- Leite em Sergipe.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 068.747.465-53  NOME: ROBERTO ALVES
CARGO: DIRETOR DO DEAGRO
CPF  : 163.213.595-72  NOME: LUIZ CARLOS NUNES DA SILVA
CARGO: GERENTE EST. PAA-LEITE

5.4.3   CONSTATAÇÃO:
MOVIMENTAÇÃO   DE   RECURSOS  EM  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA  DIVERSA  DA
ESTABELECIDA PELO PROGRAMA.

FATO:
Analisando  a execução dos Contratos de nºs 35 a 42/2005, 31 a 38/2006
e  44  a  51/2006,  firmados  entre  o Departamento de Desenvolvimento
Agropecuário de Sergipe - DEAGRO e os laticínios fornecedores de leite
do  Programa de Aquisição de Alimentos - Leite em Sergipe, esta equipe
de  fiscalização constatou o descumprimento da exigência de utilização
exclusiva  do  Banco  do  Brasil no pagamento dos produtores, conforme
dispõe  o  item  2.4.3 do Termo de Convênio nº 22/2005 firmado entre o
Ministério  do  Desenvolvimento  Social e o Estado de Sergipe, tendo o
DEAGRO como executor. Haja visto que o inciso X da cláusula sétima dos
mencionados  contratos  obriga  a  abertura de conta, pelos laticínios
contratados,  no  Banco  do  Estado  de  Sergipe  -  BANESE,  a fim de
receberem  o  pagamento  pelo  fornecimento  do  leite, ficando com os
mesmos  a  responsabilidade  do  repasse  aos produtores, o que vai de
encontro  ao  já  citado  Termo  de  Convênio.  Cabe ressaltar que tal
situação vem ocorrendo desde a celebração do Convênio nº 22/2005, como
demonstram  os  extratos  de  sua  conta  específica e a repetição das
cláusulas  nos  consecutivos  contratos  firmados  com  os  laticínios
fornecedores de leite.
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EVIDÊNCIA:
Contratos 31 a 38/2006 firmados entre o Departamento de
Desenvolvimento  Agropecuário  de  Sergipe  -  DEAGRO  e os laticínios
fornecedores de leite do Programa de Aquisição de Alimentos - Leite em
Sergipe;  Relação de pagamentos aos produtores do PAA-Leite em Sergipe
do  mês  de junho de 2006; Extratos bancários da conta corrente 5392-9
da agência 3611-0 do Banco do Brasil, referentes aos meses de dezembro
de 2005 a julho de 2006.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
Não se aplica.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 068.747.465-53  NOME: ROBERTO ALVES
CARGO: DIRETOR DO DEAGRO
CPF  : 163.213.595-72  NOME: LUIZ CARLOS NUNES DA SILVA
CARGO: GERENTE EST. PAA-LEITE

5.5 - PROGRAMA
1093
ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA
AÇÃO              :
4915
ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Contribuir para a efetivação da Assistência Social como política públi
ca garantidora de direitos de cidadania e promotora de desenvolvimento
social,na perspectiva da prevenção e superação das desigualdades e ex-
clusão social, tendo a  família como unidade de atenção.
ORDEM DE SERVIÇO   : 183243
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
Atuação  do  gestor  municipal  no  tocante a aplicação/destinação dos
recursos  recebidos pelo município, o atendimento das metas pactuadas,
controle  internos  existentes  e ainda a qualidade  das instalações e
do atendimento prestado aos beneficiários.
AGENTE EXECUTOR    :
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU                       O
ORGAO PUBLICO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
FUNDO A FUNDO OU CONCESSãO
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 1.620.000,00

5.5.1   CONSTATAÇÃO:
ENTIDADE CONVENIADA REALIZOU DESPESA INCOMPATÍVEL COM O PROGRAMA.

FATO:
Em  01/02/05, a Prefeitura Municipal de Aracaju celebrou o Convênio nº
49/05  com  a  Associação  Católica  Bom Pastor, tendo como objetivo a
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execução  do  Programa  de  Atenção  Integral  à Família. Em análise à
prestação  de  contas  referente  ao  exercício  de  2005, esta equipe
verificou  a inclusão de despesas realizadas com serviços contábeis da
empresa  sob  CNPJ  nº 32.818.460/0001-18, perfazendo o montante de R$
700,00.  Assim,  evidencia-se a incompatibilidade dessa despesa com os
objetivos  do  mencionado  Programa,  qual  seja:  contribuir  para  a
efetivação  da Assistência Social como política pública garantidora de
direitos  de  cidadania  e  promotora  de  desenvolvimento  social, na
perspectiva  da  prevenção  e  superação  das desigualdades e exclusão
social, tendo a família como unidade de atenção.

EVIDÊNCIA:
Prestação de contas do Convênio nº 49/05, de 01/02/05.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"Esclarecemos  a  incompatibilidade de despesa do programa do convênio
ao existir recurso de contrapartida do Município cujo valor destinava-
se  a  cobrir despesa com parte Administrativa da entidade conveniada,
conforme documentação contida no anexo XIII."

ANÁLISE DA EQUIPE:
A  Secretaria  Municipal  de Assistência Social, em sua justificativa,
informa  que as despesas - consideradas inelegíveis por esta equipe de
fiscalização   -   foram   realizadas   com   recursos   oriundos   da
contrapartida,  anexando  ainda  a  publicação  do 3º Termo Aditivo do
Convênio  nº  49/2005,  o  qual  aumenta  o  valor  da contrapartida e
prorroga  a  vigência em seis meses. Não obstante estas considerações,
esta  equipe entende que a utilização dos recursos da contrapartida de
qualquer convênio deve ser regrada pelos mesmos parâmetros (restrições
e   objetivo)   que  regem  a  utilização  dos  recursos  oriundos  do
concedente.  Destarte,  como os serviços contábeis, pagos com recursos
da contrapartida, não se coadunam com o objetivo do Convênio (execução
descentralizada   do  Programa  de  Atenção  Integral  à  Família),  a
constatação permanece na íntegra.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 267.061.805-72  NOME: ROSARIA DE SOUZA RABELO
CARGO: SECRETÁRIA ASSIST. SOCIAL
CPF  : 517.304.485-34  NOME: ITAMAR SILVA DE LIMA
CARGO: PRESIDENTE DA ENTIDADE

5.5.2   CONSTATAÇÃO:
INDÍCIOS DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET.

FATO:
Analisando  as  despesas  realizadas  por  intermédio  do  Programa de
Atenção  Integral  à  Família,  durante  o  exercício  de  2005, foram
identificados  seis  pagamentos  amparados pelo art. 24, inciso II, da
Lei  8.666/93, à empresa sob CNPJ nº 03.453.650/0001-80 para prestação
de serviços de buffet, conforme demonstra a tabela a seguir:
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--------------------------------------------------------------------
Nota   de  Empenho            Nota  Fiscal                 Valor  (R$)
--------------------------------------------------------------------
010   de   01/08/05           000895  de  15/08/05            3.450,00
002   de   01/09/05           000911   (s/datação)            2.500,00
016   de   01/11/05           000938  de  17/11/05              390,00
011   de   20/09/05           000913  de  22/11/05              990,00
011   de   23/11/05           000963  de  14/12/05              450,00
013   de   29/11/05           000960  de  14/12/05              490,00
--------------------------------------------------------------------
TOTAL                                                         8.270,00
--------------------------------------------------------------------
.
A  seguir  são  demonstradas irregularidades na coleta dos orçamentos,
eivada  de  diversos  mecanismos  visando  à  contratação  da  aludida
empresa:
.
a)  Em  cada um dos respectivos processos de pagamentos foram anexados
orçamentos   de   três   empresas   de  CNPJ  nºs  00.549.681/0001-03,
03.594.065/0001-80   e  03.453.650/0001-80.  Ressaltando-se  que  esta
última apresentou o menor preço em todos os processos.
b)  O endereço e o CNPJ consignados nos orçamentos da primeira empresa
correspondem,   respectivamente,   à   Rua   Dom  Bosco,  nº  1.171  e
00.549.681/0001-03,  todavia, o endereço onde, de fato, está situada a
empresa   (conforme   visita   e  contato  telefônico  mantido  com  a
representante  legal  da  empresa,  por  meio  do  número  de telefone
consignado nos mesmos orçamentos) é Rua Construtor João Alves, nº 139,
sendo  o  seu  CNPJ  correto o de nº 04.225.977/0001-68. Ademais, esta
equipe de fiscalização, procedendo à verificação "in loco" do endereço
correto  da empresa mencionada, contactou a sua representante legal, a
qual  declarou  formalmente  que  os orçamentos apresentados não foram
assinados e nem sequer elaborados por representantes da empresa.
Ressaltando-se,  ainda, que no endereço consignado nos orçamentos está
situada uma residência particular;
c)  Nos  orçamentos  da  segunda  empresa, o endereço, telefone e CNPJ
consignados  e  a  ela  atribuídos  correspondem,  respectivamente,  à
Avenida Beira Mar, nº 1930; (79)246-3096 e 03.594.065/0001-80.
Entretanto,   esta  equipe  constatou,  por  meio  de  deslocamento  e
tentativa  de  localização em lista telefônica da empresa de telefonia
que  atende  à região, que o endereço e número do telefone consignados
não  existem.  Fato  semelhante  ocorre com o número do CNPJ, tendo em
vista  que  o mesmo não se encontra cadastrado no Sistema CNPJ mantido
pela  Secretaria  da  Receita  Federal. Registrando-se ainda que o ato
constitutivo  da  aludida  empresa  não se encontra arquivado na Junta
Comercial  do  Estado de Sergipe (JUCESE), conforme consta em certidão
específica  encaminhada  à  esta  CGU-Regional/SE,  por  intermédio do
ofício nº 1504 da JUCESE com datação em 05/09/06.
d) Os seis processos de pagamentos à empresa de CNPJ nº
03.453.650/0001-80  foram  formalizados  sem  a  inclusão  de Certidão
Negativa  de  Débitos  Municipais  em  vigor  na  data dos respectivos
pagamentos.

EVIDÊNCIA:
Processos  de  pagamento com despesas efetuadas com serviços de buffet
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durante  o  exercício  2005;  consulta  ao  Sistema  CNPJ mantido pela
Secretaria  da  Receita Federal; Declaração formal da representante da
empresa   sob   CNPJ   nº   04.225.977/0001-68;   certidão  específica
encaminhada  à  esta CGU-Regional/SE, por intermédio do ofício nº 1504
da  JUCESE  com  datação  em  05/09/06;  e  fotografias  da residência
particular situada na Rua Dom Bosco, nº 1.171, nesta capital.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"FORMAS DE AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO
A  forma  de  aquisição/contratação  diz  respeito  à  maneira  como o
fornecedor  será  selecionado.  Os procedimentos para essa escolha são
regulamentados pela Lei de Licitações e Contratos (Lei 8.666/93).
LICITAÇÃO
É  o processo formal que permite à Administração Pública contratar com
terceiros e, segundo o artigo 3º da Lei 8666, "destina-se a garantir a
observância  do  princípio constitucional da isonomia e a selecionar a
proposta  mais  vantajosa  para  a  Administração  e será processada e
julgada   em   estrita  conformidade  com  os  princípios  básicos  da
legalidade,   da  impessoalidade,  da  moralidade,  da  igualdade,  da
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos".
A regra geral para compras (ou contratação de serviços) é a seleção do
fornecedor mediante uma licitação, em uma das modalidades previstas na
lei  de  licitações.  A  escolha  da modalidade depende basicamente do
valor  estimado  para a compra, de acordo com os limites que a própria
Lei estabelece.
DISPENSA DE LICITAÇÃO
A  própria  Lei  8.666/93  no  art.  24,  determina  os casos em que a
licitação  é  dispensável.  O  caso  mais  freqüente é o das compras e
contratação  de  serviços  com  valor  inferior a R$ 8.000,00(oito mil
reais).  Cuidado  especial  deve  ser  tomado  quando  da aquisição de
objetos  e/ou  serviços da mesma natureza (ou semelhantes) atendendo a
vários  pedidos. A Lei estabelece que deve ser considerado o somatório
dos  valores  dos  pedidos  para determinar-se a necessidade ou não da
licitação, bem como a modalidade a ser escolhida.
Além  das  compras  cujo  valor  esteja abaixo de R$ 8.000,00(oito mil
reais), a Lei prevê outras hipóteses em que a licitação é dispensável.
A  Lei dispensa a licitação, mas não os atos formais. As compras devem
ser  efetuadas em processos administrativos formais, nos quais constem
os documentos e os atos necessários à sua completa instrução.
DOS FATOS
A  SEMASC,  agindo com vontade de atender a necessidade evidenciada do
Programa  Agente  Jovem,  no tocante a Prestação de Serviços de Buffet
para  realização  de  eventos  sócio-educativos, deflagrou processo de
dispensa de licitação com fulcro no inciso I, do artigo 24, da Lei n.
8666/93  e  suas  alterações,  atendendo todas as prerrogativas legais
para  instrução do referido feito, no caso em tela cinco processos que
foram  devidamente  instruídos  e  comprovadamente a soma de todos não
ultrapassam o valor limite de R$: 8.000,00 (oito mil reais).
Quanto   aos   orçamentos   que  foram  apresentados  são  de  inteira
responsabilidade da Empresa que os entregou na Secretaria.
Asseguramos,  no  entanto  foram resguardados os princípios legais que
norteiam  todos  os  atos  praticados  por  esta Administração Pública
Municipal,   selecionando   proposta   mais  vantajosa,  observando  o
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Princípio  da Economicidade, preservando o erário.  Considerando que o
custo-benefício,   o   preço   ofertado  enquadra-se  dentro  daqueles
praticados pelo mercado.
No  tocante  as irregularidades existentes nos CNPJ's, esta Secretaria
não tinha a política de checar a veracidade, nos levando a praticar um
ato  falho.   Todavia  garantimos  não haver dolo ou culpa, e desde já
afirmamos  que  nos serviu de lição para que todos os documentos sejam
minuciosamente analisados."

ANÁLISE DA EQUIPE:
A   Prefeitura   Municipal   de  Aracaju  reconhece  a  ocorrência  da
irregularidade,    porém    procura   eximir-se,   sem   sucesso,   da
responsabilidade pelo ocorrido, senão vejamos:
O  ente  municipal  alegou  que  os "orçamentos que foram apresentados
são  de  inteira  responsabilidade  da  Empresa  que  os  entregou  na
Secretaria",  no  entanto,  olvida  que, para as empresas encaminharem
orçamentos  (consignando,  inclusive, a data de realização do evento),
necessário  se  faz  que  as  mesmas  tenham  conhecimento  prévio  da
pretensão  da  Secretaria Municipal de Assistência Social em contratar
os  serviços  de  buffet.  Sendo  assim, conclui-se pela existência de
algum   tipo  de  contato  prévio  entre  a  Secretaria  e  suposto(s)
representante(s) de cada uma das empresas que enviaram orçamentos.
Alegou-se  ainda  que  "foram  resguardados  os  princípios legais que
norteiam  todos  os  atos  praticados  por  esta Administração Pública
Municipal,   selecionando   proposta   mais  vantajosa,  observando  o
Princípio  da  Economicidade,  preservando  o erário". Novamente, esta
equipe de fiscalização discorda da afirmação prolatada, tendo em vista
que   os   parâmetros  utilizados  para  aferição  da  "proposta  mais
vantajosa"  correspondem  a  propostas  que não podem ser consideradas
idôneas  devido  aos fatos narrados na constatação. Assim, esta equipe
mantém integralmente a constatação em tela.
É  importante  ressaltar  ainda que os recursos do Programa de Atenção
Integral  à  Família (PAIF) devem ser utilizados no âmbito dos CRAS, o
que   efetivamente   não   ocorreu   com  despesas  mencionadas  nesta
constatação, denotando-se, assim, a incompatibilidade da despesa com o
Programa.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 267.061.805-72  NOME: ROSARIA DE SOUZA RABELO
CARGO: SECRETÁRIA ASSIST. SOCIAL
CPF  : 033.800.335-53  NOME: MARIA OZANA MENDONCA DE SOUZA
CARGO: DIRETORA ADM E FINANCEIRA

5.5.3   CONSTATAÇÃO:
PAGAMENTO DE DESPESAS IMPRÓPRIAS.

FATO:
Analisando, de forma amostral, os pagamentos realizados por intermédio
do   Programa  de  Atendimento  Integral  à  Família,  constatou-se  a
realização  de  despesas  que não apresentam harmonia com os objetivos
essenciais  do  Programa sob análise. As tabelas seguintes discriminam
todas estas despesas:
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EXERCÍCIO DE 2005
PRODUTO: LACHES/BUFFET

Nota Fiscal Data de Emissão CNPJ/CPF Valor (R$)
0136284 13/07/05 256.683.905-00 2.000,00
000237 21/06/05 2.112,00
000243 25/07/05 2.200,00
000244 25/07/05 3.775,00
000251 21/09/05 6.175,00
000252 26/09/05 3.575,00
000253 26/09/05 262,00
000254 27/09/05 666,77
000256 03/11/05 57,00
000257 03/11/05 660,00
000259 03/11/05 3.775,00
000260 03/11/05 2.200,00
000262 17/11/05 2.200,00
000263 17/11/05 3.575,00
000265 29/11/05 4.300,00
000266 29/11/05 3.700,00
000271 26/12/05 408,50
000273 26/12/05 3.775,00
000274 26/12/05 2.200,00
000275 26/12/05

03.894.230/0001-30

3.170,78
0001831 22/06/05 708,00
001857 29/07/05 600,00
001858 29/07/05 3.515,00
001904 20/09/05 243,70
001909 27/09/05 62,50
001910 27/09/05 39,50
001979 15/12/05

00.659.295/0002-93

242,70
0000895 15/08/05 3.450,00
*0000911 S/DATA 2.500,00
000938 17/11/05 390,00
000913 22/11/05 990,00
000963 14/12/05 450,00
000960 14/12/05

03.453.650/0001-80

490,00
TOTAL 64.468,45

* Ressalta-se que no orçamento da empresa contratada foi consignado o
fornecimento de quatro garrafas de vinho de 4.500 ml.

EXERCÍCIO DE 2006
PRODUTO: PÃO

Nota Fiscal Data de Emissão CNPJ Valor (R$)
278 13/02/06 4.313,25
290 21/03/06

03.894.230/001-30
4.952,34

TOTAL 9.265,59
PRODUTO: CARNE

Nota Fiscal Data de Emissão CNPJ Valor (R$)
336 30/01/06 1.368,88
340 03/02/06 2.410,54
337 06/02/06

03.210.975/0001-32

2.532,50
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338 06/02/06 2.696,41
341 13/02/06 2.922,32
342 13/02/06 2.933,28
344 27/02/06 4.259,28
345 28/03/06 5.282,38
346 25/04/06 7.743,88

TOTAL 32.149,47
PRODUTO: HORTIFRUTIGRANJEIROS

Nota Fiscal Data de Emissão CNPJ Valor (R$)
1864 27/01/06 1.468,31
1312 03/02/06 1.823,17
1313 03/02/06 2.263,44
1968 07/02/06 1.043,75
1315 10/02/06 2.562,51
1316 13/02/06 2.828,62
2051 13/02/06 49,84
2050 13/02/06 892,80
2090 16/02/06 1.852,94
2091 16/02/06 70,76
2188 23/02/06 67,64
2187 23/02/06 972,77
2372 09/03/06 1.099,30
2373 09/03/06 75,21
2463 16/03/06 1.533,73
2553 22/03/06 1.073,90
2554 22/03/06 16,80
1341 22/03/06 2.676,97
1342 27/03/06 2.634,47
2673 30/03/06 959,06
2674 30/03/06 86,68
2826 07/04/06 1.216,70
2914 13/04/06 462,08
2983 19/04/06 1.893,57
2984 19/04/06 76,99
1372 20/04/06 2.473,00
1373 20/04/06 2.585,92
1375 24/04/06 2.861,66
1376 24/04/06 2.157,18
3040 24/04/06 71,55
3075 26/04/06 1.181,31
3076 26/04/06 73,87
1383 28/04/06 2.963,59
1384 29/04/06

05.424.233/0001-35

3.324,14
TOTAL 47.394,23

PRODUTO: POLPA DE FRUTAS
Nota Fiscal Data de Emissão CNPJ Valor (R$)

5428 24/01/06 968,10
5434 01/02/06 348,60
5447 14/02/06 302,40
5448 15/02/06 573,30
5460 16/02/06 102,90
5475 23/02/06

02.403.172/0001-31

592,20
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5496 08/03/06 688,80
5571 24/03/06 573,30
5572 27/03/06 718,20
5584 30/03/06 743,40
5613 12/04/06 705,60
5632 18/04/06 753,90
5647 24/04/06 758,10
5654 27/04/06 802,20
138 31/01/06 176,58
139 06/02/06 649,64
140 10/02/06 647,46
141 13/02/06 671,44
143 13/02/06 176,58
147 14/02/06 250,70
149 20/02/06 272,50
150 27/02/06 246,34
155 10/03/06 34,88
157 13/03/06 272,50
159 13/03/06 1.002,80
160 20/03/06 1.569,60
161 20/03/06 281,22
164 31/03/06 294,30
167 07/04/06 292,12
173 10/04/06 8,72
174 11/04/06 998,44
175 13/04/06 1.116,16
176 17/04/06 300,84
179 24/04/06 985,36
180 28/04/06 300,84
183 28/04/06 673,62
184 29/04/06 876,36
223 09/06/06

05.815.932/0001-06

397,41
TOTAL 21.127,41

EVIDÊNCIA:
Processos de pagamentos.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
O gestor não foi instado a se manifestar.

ANÁLISE DA EQUIPE:
Não se aplica.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 267.061.805-72  NOME: ROSARIA DE SOUZA RABELO
CARGO: SECRETÁRIA ASSIST. SOCIAL
CPF  : 033.800.335-53  NOME: MARIA OZANA MENDONCA DE SOUZA
CARGO: DIRETORA ADM E FINANCEIRA

5.5.4   CONSTATAÇÃO:
FALTA  DE  ESTRUTURA ADEQUADA NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA
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SOCIAL (CRAS).

FATO:
De  acordo  com  as  visitas realizadas, foram identificadas falhas de
estrutura física e de recursos humanos dos CRAS, conforme segue:
.
CRAS  Professora Neuzice Barreto, situado na rua Carlos Gomes, nº 180,
Farolândia:
-  Ausência  de  sala  para  atendimento  individualizado, que garanta
privacidade e preserve a integridade das famílias;
- As reuniões do PETI e dos idosos são realizadas no mesmo salão;
- Computador não conectado à internet;
-   Equipe  composta  apenas  por  Assistente  Social,  Diretor,  dois
estagiários  e  três  educadores,  não dispondo, assim, de psicólogo e
auxiliar administrativo, conforme preceitua o Manual do Programa;
- Ausência de capacitação dos membros da equipe em 2006.
.
CRAS   Benjamim   Alves  Carvalho,  situado  na  rua  José  Figueiredo
Albuquerque, nº 2.291, Coroa do Meio:
-  Ausência  de  sala  reservada  para entrevistas com o psicólogo, no
sentido de garantir privacidade;
- Ausência de sala para reunião com grupos de famílias;
- Ausência de rampa de acesso à deficientes físicos;
- Computador não conectado à internet.
.
CRAS  Professor  Gonçalo  Rollemberg Leite, situado na rua Alagoas, nº
2.051, Siqueira Campos:
- Computador não conectado à internet.
.
CRAS  Madre  Tereza  de  Calcutá,  situado  na  rua  B, s/nº, Largo da
Aparecida, Jabotiana:
- Ausência de rampa de acesso à deficientes físicos.
.
CRAS Terezinha Meire, situado na rua João Ferreira Lima, 125, Veneza:
- Ausência de recepção;
- Ausência de rampa de acesso à deficientes físicos.

EVIDÊNCIA:
Visitas  realizadas;  e  seguintes  fotografias  registradas durante o
período  de  campo  nos  CRAS  sem  rampa  de  acesso para deficientes
físicos:

CRAS Terezinha Meira CRAS Madre Tereza de Calcutá CRAS Benjamim Alves Carvalho
CRAS
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MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"CRAS Professora Neuzice Barreto:
O CRAS em questão não é financiado com recursos federais.
O  CRAS Neuzice Barreto é financiado apenas com recursos do Município,
encontra-se  em  fase  de  adequação  dos  espaços  físicos e recursos
humanos  para  atender as exigências contidas no Manual de Orientações
dos CRAS elaborado pelo MDS.
As salas existentes vão além das exigidas no referido Manual.
Com  relação  à  utilização  da  mesma  sala  para  o  PETI  e idosos,
informamos que:
O  CRAS  Neuzice  Barreto  possui  03(três) salas para atendimento dos
Programas  PETI  -  57(cinqüenta  e  sete) crianças, Agente Jovem - 25
(vinte e cinco) adolescentes e 32 (trinta e dois) Idosos.
No turno da manhã 02(duas) salas são ocupadas pelo PETI e 01(uma) sala
uma  vez  por  semana  é  ocupada com atividade de Fisioterapia e Arte
Terapia para os idosos.
No  turno da tarde 01(uma) sala é ocupada pelo Programa Agente Jovem e
01(uma) com atividades do idoso 02 (duas) vezes por semana.
Portanto ainda ficam todas as tardes e quatro manhãs 01(uma) sala para
a realização do trabalho com as famílias.
Quanto  ao  computador o mesmo encontra-se conectado a internet, porém
no momento da visita encontrava-se com problemas na linha telefônica.
Quanto  à capacitação da equipe em 2006, informamos que realizamos não
só  para  a  equipe  desse CRAS, mas para todas as equipes dos CRAS da
SEMASC as seguintes capacitações:
-  Reuniões  mensais  de  estudo  quando  são  realizadas  repasses de
experiências e planejamento das atividades mensais dos CRAS;
-      Capacitação   sobre   Cadastramento   Ùnico   e  Bolsa  Família
-Capacitação  sobre  Notificação  de  Casos de Violência Sexual contra
crianças e adolescentes- Projeto SALVE - 08/06/2006
-I  Encontro  Intersetorial  da  Política  de  Assistência  Social  na
cidade  de Aracaju realizado no Hotel Quality  nos dias 08, 09 e 10 de
agosto.
CRAS Benjamin Alves de Carvalho:
CRAS financiado com recursos federais
  -  Quanto  a  sala  para  entrevistas com o psicólogo, no momento da
visita   estava   ocupada  com  equipamentos,  atualmente  encontra-se
devidamente equipada para os atendimentos individualizados como consta
no Manual de orientações dos CRAS. (foto 2 -  anexa).
-  Com relação à sala de reunião com grupos de famílias, na ocasião da
visita  do  CGU  a  Diretora  da  Unidade  encontrava-se de férias, os
servidores  não  mostraram as dependências do CRAS anexo onde acontece
as reuniões com famílias. (fotos 3 e 4 anexo).
-  Quanto  à  ausência  de  rampas  para  deficientes  a  SEMASC  está
construindo nos CRAS onde há necessidade. (Fotos 1 e 5 anexo).
CRAS  Prof. Gonçalo Rollemberg Leite:
-  Os  computadores  do  CRAS estão conectados a internet, portanto as
informações  fornecidas  no  momento da visita deve ter ocorrido algum
equivoco.
CRAS  Madre  Tereza  de  Calcutá,  situado  na  rua  B, s/n - Largo da
Aparecida  e o CRAS Terezinha Meira situado na rua João Ferreira Lima,
125 Veneza.
-  Estes  CRAS  não  são  financiados  com  recursos federais, estamos
adequando  as  instalações  conforme  o Manual de Orientações Técnicas
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para os CRAS, de acordo com a disponibilidade do orçamento municipal.
(ver anexo XIV)."

ANÁLISE DA EQUIPE:
Adiante, analisamos as justificativas individualizadas por CRAS:
.
CRAS Professora Neuzice Barreto
Inicialmente  a Secretaria Municipal de Assistência Social informa que
este  CRAS  não  é  financiado  com  recursos  federais,  no  entanto,
necessário  se  faz  que,  para  a  execução  de Programas Federais de
Assistência  Social,  os  espaços  físicos  e  recursos  humanos sejam
adequados ao disposto no Manual de Orientações dos CRAS elaborado pelo
Ministério  do  Desenvolvimento  Social.  Assim, mantém-se os itens da
constatação  referentes  a  estes  aspectos.  No tocante à ausência de
capacitação, foram apresentados comprovantes de realização de diversos
cursos, elidindo, assim, a ressalva apontada com relação a este item.
.
CRAS Benjamin Alves de Carvalho
A Secretaria não apresentou justificativas para a ausência de acesso à
internet,  assim,  mantém-se  este  item da constatação. No tocante ao
acesso  para  deficientes,  a  justificativa  apresentada  confirma  a
ausência  de  rampa de acesso apropriada, mantendo-se também este item
da  constatação.  Em  relação  aos  demais  itens  da  constatação, as
fotografias   apresentadas   demonstram  que  a  existência  de  salas
reservadas  para entrevistas com o psicólogo e para reunião com grupos
de famílias, sanando os respectivos itens da ressalva.
.
CRAS Professor Gonçalo Rollemberg Leite
A  ressalva apontada deve permanecer tendo em vista que foi constatado
"in  loco" pela equipe responsável pela visitação a ausência de acesso
à internet.
.
CRAS Madre Tereza de Calcutá e CRAS Terezinha Meira
a  Secretaria  Municipal  de Assistência Social informa que estes CRAS
não  são  financiados com recursos federais, no entanto, necessário se
faz  que, para a execução de Programas Federais de Assistência Social,
os  espaços  físicos e recursos humanos sejam adequados ao disposto no
Manual   de   Orientações   dos  CRAS  elaborado  pelo  Ministério  do
Desenvolvimento Social.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 267.061.805-72  NOME: ROSARIA DE SOUZA RABELO
CARGO: SECRETÁRIA ASSIST. SOCIAL
CPF  : 190.012.745-87  NOME: EDVALDO NOGUEIRA FILHO
CARGO: PREFEITO MUNICIPAL

5.5.5   CONSTATAÇÃO:
REALIZAÇÃO  DE DESPESAS EM LIMITE SUPERIOR PREVISTO PARA A DISPENSA DE
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. FUGA AO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.

FATO:
Em  análise  amostral  aos  processos  de  pagamentos  realizados pela
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Secretaria  Municipal  de  Assistência Social nos exercícios de 2005 e
2006,  por  intermédio  do  Programa  de  Atenção  Integral à Família,
constatou-se   a  ausência  injustificada  de  realização  de  certame
licitatório   na  modalidade  apropriada  ao  valor  da  despesa,  não
aplicando,  destarte, os ditames preconizados pela Lei nº 8.666/93. As
tabelas  adiante  demonstram  as  despesas  realizadas  por  objeto de
despesa nos exercícios de 2005 e 2006 pela aludida Secretaria:

PRODUTO: LACHES/BUFFET
Nota Fiscal Data de Emissão CNPJ/CPF Valor (R$)

0136284 13/07/05 256.683.905-00 2.000,00
000237 21/06/05 2.112,00
000243 25/07/05 2.200,00
000244 25/07/05 3.775,00
000251 21/09/05 6.175,00
000252 26/09/05 3.575,00
000253 26/09/05 262,00
000254 27/09/05 666,77
000256 03/11/05 57,00
000257 03/11/05 660,00
000259 03/11/05 3.775,00
000260 03/11/05 2.200,00
000262 17/11/05 2.200,00
000263 17/11/05 3.575,00
000265 29/11/05 4.300,00
000266 29/11/05 3.700,00
000271 26/12/05 408,50
000273 26/12/05 3.775,00
000274 26/12/05 2.200,00
000275 26/12/05

03.894.230/0001-30

3.170,78
0001831 22/06/05 708,00
001857 29/07/05 600,00
001858 29/07/05 3.515,00
001904 20/09/05 243,70
001909 27/09/05 62,50
001910 27/09/05 39,50
001979 15/12/05

00.659.295/0002-93

242,70
0000895 15/08/05 3.450,00
*0000911 S/DATA 2.500,00
000938 17/11/05 390,00
000913 22/11/05 990,00
000963 14/12/05 450,00
000960 14/12/05

03.453.650/0001-80

490,00
TOTAL 64.468,45

Despesas do exercício de 2005.

PRODUTO: PÃO
Nota Fiscal Data de Emissão CNPJ Valor (R$)

278 13/02/06 4.313,25
290 21/03/06

03.894.230/001-30
4.952,34
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TOTAL 9.265,59
PRODUTO: CARNE

Nota Fiscal Data de Emissão CNPJ Valor (R$)
336 30/01/06 1.368,88
340 03/02/06 2.410,54
337 06/02/06 2.532,50
338 06/02/06 2.696,41
341 13/02/06 2.922,32
342 13/02/06 2.933,28
344 27/02/06 4.259,28
345 28/03/06 5.282,38
346 25/04/06

03.210.975/0001-32

7.743,88
TOTAL 32.149,47

PRODUTO: HORTIFRUTIGRANJEIROS
Nota Fiscal Data de Emissão CNPJ Valor (R$)

1864 27/01/06 1.468,31
1312 03/02/06 1.823,17
1313 03/02/06 2.263,44
1968 07/02/06 1.043,75
1315 10/02/06 2.562,51
1316 13/02/06 2.828,62
2051 13/02/06 49,84
2050 13/02/06 892,80
2090 16/02/06 1.852,94
2091 16/02/06 70,76
2188 23/02/06 67,64
2187 23/02/06 972,77
2372 09/03/06 1.099,30
2373 09/03/06 75,21
2463 16/03/06 1.533,73
2553 22/03/06 1.073,90
2554 22/03/06 16,80
1341 22/03/06 2.676,97
1342 27/03/06 2.634,47
2673 30/03/06 959,06
2674 30/03/06 86,68
2826 07/04/06 1.216,70
2914 13/04/06 462,08
2983 19/04/06 1.893,57
2984 19/04/06 76,99
1372 20/04/06 2.473,00
1373 20/04/06 2.585,92
1375 24/04/06 2.861,66
1376 24/04/06 2.157,18
3040 24/04/06 71,55
3075 26/04/06 1.181,31
3076 26/04/06 73,87
1383 28/04/06 2.963,59
1384 29/04/06

05.424.233/0001-35

3.324,14
TOTAL 47.394,23

PRODUTO: POLPA DE FRUTAS
Nota Fiscal Data de Emissão CNPJ Valor (R$)
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5428 24/01/06 968,10
5434 01/02/06 348,60
5447 14/02/06 302,40
5448 15/02/06 573,30
5460 16/02/06 102,90
5475 23/02/06 592,20
5496 08/03/06 688,80
5571 24/03/06 573,30
5572 27/03/06 718,20
5584 30/03/06 743,40
5613 12/04/06 705,60
5632 18/04/06 753,90
5647 24/04/06 758,10
5654 27/04/06

02.403.172/0001-31

802,20
138 31/01/06 176,58
139 06/02/06 649,64
140 10/02/06 647,46
141 13/02/06 671,44
143 13/02/06 176,58
147 14/02/06 250,70
149 20/02/06 272,50
150 27/02/06 246,34
155 10/03/06 34,88
157 13/03/06 272,50
159 13/03/06 1.002,80
160 20/03/06 1.569,60
161 20/03/06 281,22
164 31/03/06 294,30
167 07/04/06 292,12
173 10/04/06 8,72
174 11/04/06 998,44
175 13/04/06 1.116,16
176 17/04/06 300,84
179 24/04/06 985,36
180 28/04/06 300,84
183 28/04/06 673,62
184 29/04/06 876,36
223 09/06/06

05.815.932/0001-06

397,41
TOTAL 21.127,41

Despesas do exercício de 2006.

EVIDÊNCIA:
Processos  de  pagamentos  do  Programa  de Atenção Integral à Família
realizados em 2005 e 2006 analisados por esta equipe de fiscalização.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"A  Secretaria  Municipal  de  Assistência Social e Cidadania realizou
despesa  em  limites  superior  ao previsto para as despesas, enquanto
aguardava  a  realização  da  mesma  através da Comissão Permanente de
Licitação da Secretaria Municipal de Administração.
A  dispensa  ora  promovida  tem  plausidade jurídica firmada, uma vez
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existir  solicitação  promovida à Comissão Permanente de Licitação, da
Secretaria Municipal de Administração, conforme documentos contidos no
anexo VI desta justificativa.
Segundo  Marçal  Justen  Filho,  em  comentário  à  Lei de Licitação e
Contratos Administrativos.
"A  emergência  é  a  nosso  ver,  caracterizada  pela  inadequação do
procedimento formal licitatório ao caso concreto. Mais
especificamente: caso é de emergência quando reclama solução imediata,
de tal modo que a realização de licitação, com os prazos e formalidade
que  exige,  pode  causar  prejuízo  à  empresa  (obviamente prejuízos
relevantes)  ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços ou
bens  , ou ainda, provocar a paralisação  ou prejudicar a regularidade
de  suas  atividades  específicas  quanto  a realização de licitação é
incompatível  com a solução necessária, no momento preconizado, não se
caracteriza a emergência."
A  emergência  que  dispensa licitação caracteriza-se pela urgência de
atendimento  de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a
segurança  de  pessoas,  obras,  serviços,  equipamentos e outros bens
públicos  ou  particulares,  exigindo  rápidas  providências  do Poder
Público para debelar ou minorar suas consequências lesivas.
Considerando  que a formalização do processo de dispensa e consequente
contratação  direta  por  esta  SEMASC,  o mesmo foi instituído com os
seguintes elementos:
1.Caracterização   da   situação   emergencial   ou   calamitosa   que
justifica a dispensa.
2. Razão de escolha do fornecedor ou executante.
Na  opinião  da  Profª.  Yara  Darcy  Police  Monteiro,  "..o  fato de
justificar,  por  exemplo,  que a contratação da proposta seria de uma
empresa  que está hoje ou que já teve oportunidade de prestar serviços
para  entidades contratantes ou para outros órgãos da administração de
forma   satisfatória,   já  seria  uma  justificativa  da  escolha  da
proposta."
3.Justificativa do preço.
Em  diapasão  com  o principio de moralidade, os gastos públicos devem
ser  efetuados  com  parcimônia  e  dentro dos valores praticados pelo
mercado   com   outros  órgãos  da  Administração  Pública.  Assim,  a
justificação  do  preço ajustado deve ser comprovada fazendo-se juntar
ao   processo  pesquisa  de  preços  (pelo  menos  três  propostas  de
orçamentos),   cujo   valor   deve   ser   compatível  com  os  preços
apresentados."

ANÁLISE DA EQUIPE:
As razões das justificativas apresentadas não merecem acolhimento, vez
que,   durante   o  exercício  de  2005,  a  Secretaria  Municipal  de
Assistência  Social  se  utilizou da prática de promover aquisições de
gêneros  alimentícios por intermédio da dispensa de licitação amparada
na  emergencialidade,  realizando,  sucessivamente,  as  dispensas  em
03/01/05  (Justificativa  nº  001),  11/03/05  (Justificativa nº 004),
01/06/05 (Justificativa nº 006) e 10/08/05 (Justificativa nº 007). Não
obstante,   já   no   exercício   seguinte  (2006),  foi  conferida  a
continuidade  desta prática, sendo realizadas dispensas sob a égide da
emergencialidade  em  06/01/06  (Justificativa  nº  005) e em 02/05/06
(Justificativa nº 006).
Somente  em  27/07/06,  a  Secretaria  Municipal de Assistência Social
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encaminhou  o ofício nº 0864/2006, solicitando ao Secretário Municipal
de  Administração a abertura de processo licitatório para aquisição de
alimentação preparada.
Ora,  é  notória  a  previsibilidade  da  necessidade  de aquisição de
gêneros  alimentícios para a continuidade na execução dos Programas da
área  de  Assistência  Social,  assim não se justifica a morosidade na
realização de licitação na modalidade compatível.
Ressalta-se,  ainda,  que  não  foi  apresentada  solicitação  para  a
abertura  de processo licitatório na modalidade cabível para aquisição
de   refrigerantes,   não   justificando-se,  assim,  a  aquisição  de
refrigerantes  durante  o  exercício  de  2005  no  valor  total de R$
18.259,40.
Tais  fatos denotam a necessidade de aperfeiçoamento no planejamento e
programação  das  licitações  de  maneira  a  evitar  a  ocorrência de
contratações   emergenciais.   Convém   ressaltar   que   é   farta  a
jurisprudência  do  Tribunal  de  Contas da União nesse mesmo sentido,
como  podemos  citar  a  título  de  exemplo: Acórdãos nºs 1395/2005 -
Segunda  Câmara;  Acórdão nº 771/2005 - Segunda Câmara; e o Acórdão nº
260/2002 - Plenário.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 267.061.805-72  NOME: ROSARIA DE SOUZA RABELO
CARGO: SECRETÁRIA ASSIST. SOCIAL
CPF  : 033.800.335-53  NOME: MARIA OZANA MENDONCA DE SOUZA
CARGO: DIRETORA ADM E FINANCEIRA

AÇÃO              :
4915
ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Contribuir para a efetivação da Assistência Social como política públi
ca garantidora de direitos de cidadania e promotora de desenvolvimento
social,na perspectiva da prevenção e superação das desigualdades e ex-
clusão social, tendo a  família como unidade de atenção.
ORDEM DE SERVIÇO   : 183373
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
Atuação do gestor municipal no tocante ao cumprimento das condicionali
dades previstas pela NOB-Norma Operacional Básica da Assistência   So-
cial com relacao ao níveis de gestao dos recursos assistenciais.
AGENTE EXECUTOR    :
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU                       O
ORGAO PUBLICO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
FUNDO A FUNDO OU CONCESSãO
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: Não se aplica

5.5.6   CONSTATAÇÃO:
DESCUMPRIMENTO  DE  REQUISITOS  PARA  HABILITAÇÃO  NA  GESTÃO PLENA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL.

FATO:
De  acordo  com  a Norma Operacional Básica da Assistência Social-NOB,
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para  que  um  município  se  habilite  na gestão plena de Assistência
Social   necessário   se   faz  o  atendimento  de  vários  requisitos
estabelecidos.  Esta  equipe  constatou  que  o  município de Aracaju,
atualmente  enquadrada  na  gestão  plena,  ainda  não  implementou os
seguintes requisitos:
-  Política  de Recursos Humanos para os servidores públicos que atuam
na área de Assistência Social; e
-  Instalação  e  coordenação  do sistema municipal de monitoramento e
avaliação das ações de Assistência Social em articulação com o sistema
estadual, validado pelo sistema federal.

EVIDÊNCIA:
Entrevistas   realizadas;   e  Declaração  do  Conselho  Municipal  de
Assistência Social.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"Quanto  à  Habilitação  do  Município  de  Aracaju na Gestão Plena da
Assistência Social, informamos que o processo de habilitação seguiu os
critérios  preconizados pelas Regras de Transição da Norma Operacional
Básica  -  NOB/SUAS,  conforme  o  Termo  de Habilitação de Transição,
Ofício  Circular  CIB Nº. 06/05 e Resolução CIB, nº. 07/05, contida no
anexo XVI.
Quanto  à Política de Recursos Humanos aplicada na Assistência Social,
em   Aracaju  esclarecemos  que  a  mesma  está  norteada  pela  Norma
Operacional  Básica  de  Recursos  Humanos  do SUAS- NOB-RH/SUAS, cujo
texto preliminar encontra-se em discussão em todo território nacional,
com previsão de aprovação pelo Conselho Nacional de Assistência Social
até 30.11.06.
Nesta  mesma  condição,  está  o  Sistema  Nacional de Monitoramento e
avaliação  das  ações  da  Assistência Social que está sendo elaborado
coletivamente  e  que  possibilitará um suporte para criação  de novos
parâmetros  de  produção,  tratamento  e  disseminação  da  informação
pública,  transformando-a  em  informação  social  válida e útil e que
efetivamente incida em níveis de visibilidade social e de eficácia.
Atualmente,  a  SEMASC,  está  qualificando/aperfeiçoando a estratégia
local  por  considerar  uma  ação  precípua  e  indispensável à gestão
pública.   Para  tanto,  contratamos  consultoria  especializada  para
implementação do referido sistema."

ANÁLISE DA EQUIPE:
Os   requisitos   citados   na   constatação   (sistema  municipal  de
monitoramento  e  avaliação das ações da Assistência Social e política
de  recursos  humanos)  estão contidos no rol dos requisitos do tópico
"Condição   de  Gestão  Plena  do  Sistema  Municipal  de  Assistência
Social" da Norma Operacional Básica - NOB/SUAS, de julho de 2005.
Assim,  esta  equipe  de  fiscalização  entende  que o atendimento dos
mesmos  propiciará uma maior eficiência e efetividade na prestação dos
serviços  de  assistência  social  sob  responsabilidade  do município
habilitado  na  gestão  plena  de  Assistência Social. Razão pela qual
mantemos a constatação.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 267.061.805-72  NOME: ROSARIA DE SOUZA RABELO
CARGO: SECRETÁRIA ASSIST. SOCIAL
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CPF  : 190.012.745-87  NOME: EDVALDO NOGUEIRA FILHO
CARGO: PREFEITO MUNICIPAL

5.6 - PROGRAMA
1282
PROTECAO SOCIAL A PESSOA IDOSA
AÇÃO              :
2559
SERVICO DE PROTECAO SOCIOASSISTENCIAL A PESSOA IDOSA
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Objetiva   construir,   ampliar,  reformar  e  modernizar  obras  e/ou
aquisição  de  equipamentos  para  Núcleos  de  Apoio  a  Família-NAF,
Centros  de  Multiplo-Uso,  Centros  de  Geração  de  Renda,  bem como
incentivar  o  desenvolvimento  de  Ações  Sociais  e  Comunitárias  e
de  geração  de  renda  para  populações carentes, além do atendimento
à Criança ao Adolescente e à Juventude.
ORDEM DE SERVIÇO   : 183361
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
Atuação  do  gestor  municipal  no tocante à execução e acompanhamento
do objeto conveniado.
AGENTE EXECUTOR    :
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU                       O
ORGAO PUBLICO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
CONVÊNIO SIAFI 517633
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 90.000,00

5.6.1   CONSTATAÇÃO:
FALTA DE TRANSPARÊNCIA NOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS PÚBLICOS.

FATO:
O  município  de  Aracaju/SE celebrou, em 23/12/2004, com a União, por
intermédio  do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome -
MDS,  o  Termo  de Convênio nº 536/MDS/2004, objetivando a execução do
Projeto Serviço de Proteção Sócio Assistencial à Pessoa Idosa/Reforma.
No intuito de atingir o objetivo do referido projeto, o município, com
interveniência   da  Secretaria  Municipal  de  Assistência  Social  e
Cidadania, celebrou o Convênio nº 47/2005 com o Serviço de Assistência
e  Movimento  da  Educação  -  SAME, instituição filantrópica sem fins
lucrativos,  inscrita  no  CNPJ  sob nº 13.034.517/0001-43. O Plano de
Trabalho  do  referido  convênio  se  trata  de  um projeto denominado
"Revitalizando  o  SAME",  no  qual  é  apresentada  uma  planilha com
quantitativos  de  materiais  e  serviços  de  construção,  porém  não
acompanha  um  projeto  indicando  os  locais  de  aplicação.  O  SAME
apresentou  à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania a
prestação   de   contas   demonstrando  que  não  realizou  licitação,
justificando-se  que  se  trata  de  uma entidade privada que não está
obrigada  a  licitar em obediência à Lei 8.666/93, bem como apresentou
os  comprovantes  de pagamento (notas fiscais, recibos). Ocorre que, a
documentação  apresentada  se  trata  de  notas  fiscais  referentes à
aquisição de materiais de construção (cimento, areia, materiais hidro-
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sanitários,  elétricos)  e  recibos de pessoa física pela prestação de
serviços  de  mão-de-obra.  Com isso, ficou impossível de se avaliar a
aplicação  dos  recursos no objeto pactuado. Em visita aos locais onde
foram  feitas  as  intervenções,  constata-se  que  os ambientes foram
efetivamente revitalizados, dando melhores condições aos idosos, porém
não  há  uma  transparência do quanto foi realizado com os recursos do
convênio.

EVIDÊNCIA:
Termo  de  Convênio nº536/MDS/2004; Convênio 47/2005 celebrado entre o
município  e  o  SAME,  Projeto  "Revitalizando o SAME" apresentado ao
município; Prestação de Contas.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"Atendendo à solicitação dessa inspeção no que se prende ao item acima
citado  o  Projeto  Revitalizando  o  SAME,  de acordo com a planilha-
orçamento  de  material  e mão de obra indica nos itens Proprietário =
SAME  =  Pavilhão  Masculino  e  Pavilhão  feminino   que  as notas de
serviços,  (mão  de  obra)  foram  todas  aplicadas exclusivamente nas
reformas  dos  pavilhões  supramencionados. No Projeto Revitalizando o
SAME,  tem  como  particularidade  no Convênio 047/2005, a denominação
Proteção  Sócio-Assistencial à Pessoa Idosa, onde consta a execução do
Projeto   na Reforma do Pavilhão Feminino e masculino, indicando assim
a  aplicação  do  valor  no referido Convênio, exclusivamente nos dois
pavilhões,  conforme  dados  anexados  à  Prestação  de  Contas. Segue
documentação contida no anexo XVIII."

ANÁLISE DA EQUIPE:
Em  sua  justificativa  o  gestor  apenas confirma que na documentação
referente à execução das despesas com utilização dos recursos oriundos
do  Convênio nº047/2005 constam comprovantes de gastos com materiais e
mão-de-obra,  o  que  por  si,  não  dá  transparência à aplicação dos
recursos,  por se tratarem, na sua maioria, de insumos incorporados na
realização  de  serviços  de reforma de edificações, os quais deveriam
ser  apresentados  em  quantitativos  mensuráveis e compatíveis com os
projetos,  tais como, área de alvenaria,  revestimento, pintura, entre
outros.  Portanto,  permanece  a falta de transparência dos pagamentos
efetuados com recursos públicos oriundos do referido convênio.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 150.362.195-20  NOME: MARCELO DEDA CHAGAS
CARGO: PREFEITO MUNICIPAL
CPF  : 267.061.805-72  NOME: ROSARIA DE SOUZA RABELO
CARGO: SEC MUN DE ASSIST SOCIAL
CPF  : 045.024.005-30  NOME: ANTONIO COSTA ALMEIDA
CARGO: DIRETOR DO SAME

AÇÃO              :
2559
SERVICO DE PROTECAO SOCIOASSISTENCIAL A PESSOA IDOSA -
NACIONAL
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Melhorar   a  qualidade  de  vida  da  pessoa  idosa  em  situação  de
vulnerabilidade   social,   promover   sua   integração   social  e  o
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fortalecimento  dos  seus  laços  familiares,  mediante  o atendimento
de suas necessidades básicas, a defesa e a garantia de seus direitos.
ORDEM DE SERVIÇO   : 183239
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
Atuação  do  gestor  municipal  no  tocante a aplicação/destinação dos
recursos   recebidos   pelo   município,   o   atendimento  das  metas
pactuadas por meio das entidades e os controle internos existentes.
Atuação  das entidades, no tocante ao atendimento das metas pactuadas,
qualidade   das   instalações   e   do   atendimento   prestados   aos
beneficiários.
AGENTE EXECUTOR    :
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU                       O
ORGAO PUBLICO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
FUNDO A FUNDO OU CONCESSãO
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 37.567,80

5.6.2   CONSTATAÇÃO:
UTILIZAÇÃO  DE  RECURSOS  DO  PROGRAMA  DE  PROTEÇÃO À PESSOA IDOSA EM
DESPESA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-PETI.

FATO:
Constatou-se  o  pagamento  de  R$  160,00  (cento e sessenta reais) à
empresa  de  CNPJ  nº  01.037.501/0001-05  referente  à  transporte de
crianças do PETI para campeonato de judô - realizado em 06/10/05 - com
recursos do Programa de Proteção ao Idoso.

EVIDÊNCIA:
Processo  de  pagamento  formalizado,  incluindo nota de empenho, nota
fiscal e três propostas comerciais.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"Esclarecemos  que o pagamento incompatível da despesa do convênio com
seus objetivos vem da questão que às vezes ocorre sem ser percebido no
cotidiano  da  execução  de  tarefas  rotineiras,  sem  a percepção da
vinculação  da fonte do recurso e a obrigatoriedade do cumprimento das
clausulas  definidas. Diante das dificuldades técnicas metodológicas e
mesmo  das deficiências conceituais por vezes descurando da revisão de
conjunto  recomendados  pelo  sistema  e  sabedores  da importância da
questão,  afirmamos não ter havido a intenção de pagamento incorreto a
não  ser  por  lapsos na escolha do recurso para efetuar o pagamento."

ANÁLISE DA EQUIPE:
A justificativa formulada pelo Município apenas ratifica a constatação
assinalada por esta equipe de fiscalização.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 267.061.805-72  NOME: ROSARIA DE SOUZA RABELO
CARGO: SECRETÁRIA ASSIST. SOCIAL
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5.6.3   CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA  DE  CRITÉRIOS  TÉCNICOS  PARA  CONTRATAÇÃO DE COORDENADOR DE
PROJETO.

FATO:
Em  dezembro  de  2005  a  Secretaria  Municipal de Assistência Social
contratou,   por   R$  7.000,00  (sete  mil  reais),  os  serviços  de
coordenação geral para o projeto intitulado "Minha vida tem história",
envolvendo  idosos  assistidos pela SEMASC. Ocorre que, por intermédio
do respectivo processo de pagamento, esta equipe constatou que o único
critério de seleção adotado foi o de menor preço, sem qualquer juntada
de  currículos  ou documentação similar que demonstre a experiência ou
atuação anterior dos proponentes em área correlata.

EVIDÊNCIA:
Processo  de  pagamento  datado  de  22/12/05, no valor de R$ 7.000,00
(sete mil reais).

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"O  Projeto  "Minha  vida  tem  história"  é um trabalho realizado com
idosos  dos  Grupos de Convivência existentes nos CRAS do município de
Aracaju,  onde,  a  partir  dos  seus  relatos de vida para o segmento
Infanto-Juvenil, há a publicação de um livro para o trabalho junto aos
adolescentes  e  os próprios idosos com temáticas que fizeram parte da
vida  cotidiana  do  idoso  em sua trajetória, portanto justifica-se a
opção  de  um  coordenador  com  perfil  jornalístico para condução do
Projeto.
Para  esta  constatação  pautamos  nossa  justificativa baseada na Lei
8.666/93 onde em seu artigo 25 lemos:
"é  inexigível  a  licitação quando houver inviabilidade de competição
especial".
 No Inciso II :
"para  a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13º desta
Lei,  de  natureza  singular, com profissionais ou empresas de notória
especialização,  vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade
e  divulgação."  E  ainda  no  parágrafo  I - "Considera-se de notória
especialização  o  profissional ou empresa cujo o conceito no campo de
sua   especialidade,   decorrente  de  desempenho  anterior,  estudos,
experiências,  publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica
ou  de  outros  requisitos  relacionados  com suas atividades, permita
inferir  que  o  seu é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à
plena   satisfação  do  objeto  do  contrato".(Comentário  à  Lei  das
licitações  e  Contratações  da Administração Pública, Pereira Júnior,
2003).
Sendo assim incluímos a esta justificativa currículo e publicações que
demonstram  a  experiência  e  atuação  anterior do proponente em área
correlata. (ver anexo XVII)."

ANÁLISE DA EQUIPE:
Entendemos por descabida a assertiva do ente municipal, visto que:
-  Conforme  consta na própria justificativa, a licitação é inexigível
quando houver inviabilidade de competição (art. 25 da Lei 8.666/93).
-  No caso em questão, a Prefeitura Municipal não apresentou elementos
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suficientes que comprovem a inviabilidade na competição, sendo anexado
à   justificativa   apenas  o  currículo  do  contratado,  que,  mesmo
comprovando  sua experiência, não pode-se inferir que inexistem outros
em  nosso mercado local preparados para a realização da tarefa, objeto
da contratação.
-  Ademais,  foi  consignado  no  campo  "Modalidade  de Licitação" da
respectiva  nota de empenho (sob nº 00009, de 07/12/05) que tratava-se
de uma Dispensa de Licitação.
- Por fim, convém registrar que foram anexados, no respectivo processo
de  pagamento,  duas  propostas  comerciais,  além da apresentada pelo
contratado, demonstrando-se, assim, a viabilidade na competição.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 267.061.805-72  NOME: ROSARIA DE SOUZA RABELO
CARGO: SECRETÁRIA ASSIST. SOCIAL

5.6.4   CONSTATAÇÃO:
AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS SEM PROCESSO LICITATÓRIO.

FATO:
Dentre  os  processos  de pagamentos do Programa em questão, que foram
analisados  por  esta equipe de fiscalização, verificou-se que, apenas
nos  meses  de  maio  e  junho  de  2006,  a  Secretaria  Municipal de
Assistência  Social  adquiriu  frutas  e  verduras  no  montante de R$
23.178,81  (vinte e três mil, cento e setenta e oito reais e oitenta e
um  centavos),  da  empresa  sob  CNPJ  nº  05.424.233/0001-35,  sem a
realização de procedimento licitatório, contrariando os ditames da Lei
nº  8.666/93. A tabela seguinte discrimina os pagamentos realizados no
período supramencionado:

Nota Fiscal Data de Emissão Valor (R$)
3249 08/05/06   370,28

001404 08/05/06 2.602,25
001405 12/05/06 2.155,68
001407 16/05/06 1.993,50
001408 19/05/06 1.361,91
001416 24/05/06 2.471,62
001415 26/05/06 2.157,47
3799 08/06/06 2.467,51
3800 08/06/06 1.278,52

001431 08/06/06 3.424,21
001435 12/06/06 2.895,86

TOTAL        23.178,81
Despesas com hortifrutigranjeiros.

EVIDÊNCIA:
Processos  de  pagamentos  referentes  às  notas fiscais constantes da
tabela descrita anteriormente.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"A  Secretaria  Municipal  de  Assistência Social e Cidadania realizou
despesa  em  limites  superior  ao previsto para as despesas, enquanto
aguardava  a  realização  da  mesma  através da Comissão Permanente de
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Licitação da Secretaria Municipal de Administração.
A  dispensa  ora  promovida  tem  plausidade jurídica firmada, uma vez
existir  solicitação  promovida à Comissão Permanente de Licitação, da
Secretaria Municipal de Administração, conforme documentos contidos no
anexo VI desta justificativa.
Segundo  Marçal  Justen  Filho,  em  comentário  à  Lei de Licitação e
Contratos Administrativos.
"A  emergência  é  a  nosso  ver,  caracterizada  pela  inadequação do
procedimento formal licitatório ao caso concreto. Mais
especificamente: caso é de emergência quando reclama solução imediata,
de tal modo que a realização de licitação, com os prazos e formalidade
que  exige,  pode  causar  prejuízo  à  empresa  (obviamente prejuízos
relevantes)  ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços ou
bens  , ou ainda, provocar a paralisação  ou prejudicar a regularidade
de  suas  atividades  específicas  quanto  a realização de licitação é
incompatível  com a solução necessária, no momento preconizado, não se
caracteriza a emergência."
A  emergência  que  dispensa licitação caracteriza-se pela urgência de
atendimento  de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a
segurança  de  pessoas,  obras,  serviços,  equipamentos e outros bens
públicos  ou  particulares,  exigindo  rápidas  providências  do Poder
Público para debelar ou minorar suas consequências lesivas.
Considerando  que a formalização do processo de dispensa e consequente
contratação  direta  por  esta  SEMASC,  o mesmo foi instituído com os
seguintes elementos:
1.Caracterização   da   situação   emergencial   ou   calamitosa   que
justifica a dispensa.
2. Razão de escolha do fornecedor ou executante.
Na  opinião  da  Profª.  Yara  Darcy  Police  Monteiro,  "..o  fato de
justificar,  por  exemplo, que a contratação da proposta  seria de uma
empresa  que está hoje ou que já teve oportunidade de prestar serviços
para  entidades contratantes ou para outros órgãos da administração de
forma   satisfatória,   já  seria  uma  justificativa  da  escolha  da
proposta."
3.Justificativa do preço.
Em  diapasão  com  o principio de moralidade, os gastos públicos devem
ser  efetuados  com  parcimônia  e  dentro dos valores praticados pelo
mercado   com   outros  órgãos  da  Administração  Pública.  Assim,  a
justificação  do  preço ajustado deve ser comprovada fazendo-se juntar
ao   processo  pesquisa  de  preços  (pelo  menos  três  propostas  de
orçamentos),   cujo   valor   deve   ser   compatível  com  os  preços
apresentados. "

ANÁLISE DA EQUIPE:
As  razões da justificativas apresentadas não merecem acolhimento, vez
que,   durante   o  exercício  de  2005,  a  Secretaria  Municipal  de
Assistência  Social  se  utilizou da prática de promover aquisições de
gêneros  alimentícios por intermédio da dispensa de licitação amparada
na  emergencialidade,  realizando,  sucessivamente,  as  dispensas  em
03/01/05  (Justificativa  nº  001),  11/03/05  (Justificativa nº 004),
01/06/05 (Justificativa nº 006) e 10/08/05 (Justificativa nº 007). Não
obstante,   já   no   exercício   seguinte  (2006),  foi  conferida  a
continuidade  desta prática, sendo realizadas dispensas sob a égide da
emergencialidade  em  06/01/06  (Justificativa  nº  005) e em 02/05/06
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(Justificativa  nº  006).  Em  27/07/06,  a  Secretaria  Municipal  de
Assistência  Social  encaminhou  o ofício nº 0864/2006, solicitando ao
Secretário   Municipal   de   Administração  a  abertura  de  processo
licitatório para aquisição de alimentação preparada.
Ora,  é  notória  a  previsibilidade  da  necessidade  de aquisição de
gêneros  alimentícios para a continuidade na execução dos Programas da
área  de  Assistência  Social,  assim não se justifica a morosidade na
realização de licitação na modalidade compatível. Tais fatos denotam a
necessidade  de  aperfeiçoamento  no  planejamento  e  programação das
licitações   de   maneira   a  evitar  a  ocorrência  de  contratações
emergenciais.  Convém  ressaltar  que  é  farta  a  jurisprudência  do
Tribunal  de Contas da União nesse mesmo sentido, como podemos citar a
título de exemplo: Acórdãos nºs 1395/2005 - Segunda Câmara; Acórdão nº
771/2005 - Segunda Câmara; e o Acórdão nº 260/2002 - Plenário.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 267.061.805-72  NOME: ROSARIA DE SOUZA RABELO
CARGO: SECRETÁRIA ASSIST. SOCIAL
CPF  : 033.800.335-53  NOME: MARIA OZANA MENDONCA DE SOUZA
CARGO: DIRETOR ADM E FINANCEIRA

5.6.5   CONSTATAÇÃO:
PAGAMENTO DE DESPESA FORA DA VIGÊNCIA DE CONVÊNIO.

FATO:
Em  03/01/05, a Prefeitura Municipal de Aracaju celebrou o Convênio nº
20/2005  com  a entidade denominada Serviço de Assistência e Movimento
da  Educação  (SAME),  tendo  como  objeto  a  execução do Programa de
Atendimento  à  Pessoa  Idosa.  De  acordo  com a cláusula terceira do
termo  convenial,  sua  vigência  encerrou-se  em  31/12/05, porém, em
análise  à  prestação  de  contas  apresentada  pela  entidade,  foram
identificadas   despesas  realizadas  após  esta  data,  ou  seja,  no
exercício  de  2006,  quando  sua  vigência  já havia sido expirada. A
tabela adiante discrimina todas essas despesas:

CNPJ NOTA FISCAL DATA DE EMISSÃO VALOR(R$)
13.035.142/0001-36 009400 12/01/06 267,00
13.118.252/0003-23 051249 09/02/06 252,00
32.859.779/0001-91 0607 01/02/06 500,00
04.735.457/0017-62 004680 09/02/06 559,00

000894 16/02/06 234,00
05.285.654/0001-22

000895 16/02/06 835,80
345248 10/02/06 204,38
345250 10/02/06 336,00
022124 16/03/06  47,67
352012 16/03/06 427,77
352013 16/03/06  15,33

15.598.527/0001-37

352014 16/03/06   77,30
05.514.533/0001-05 006606 21/03/06   34,24

TOTAL 3.790,49
Despesas do exercício de 2006.
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EVIDÊNCIA:
Prestação de contas do Convênio nº 20/2005.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"Conforme  constatação  o  repasse  das  parcelas 11 e 12/2004 somente
ocorreram  em  2006  fruto  do  repasse  da  União  para  o município,
portanto,  tão logo o município recebeu os recursos, foram de imediato
repassado  para  as  entidades  conveniadas  conforme  cláusula sexta,
parágrafo 2º dos referidos convênios (anexo VII)."

ANÁLISE DA EQUIPE:
A justificativa formulada pelo Município apenas ratifica a constatação
assinalada  por  esta  equipe  de  fiscalização,  demonstrando  que as
despesas  foram  realizadas  após  a expiração do prazo de vigência do
Convênio  firmado com o Serviço de Assistência e Movimento da Educação
(SAME).

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 045.024.005-30  NOME: ANTONIO COSTA ALMEIDA
CARGO: PRESIDENTE DO SAME
CPF  : 267.061.805-72  NOME: ROSARIA DE SOUZA RABELO
CARGO: SECRETÁRIA ASSIST. SOCIAL

5.6.6   CONSTATAÇÃO:
INDÍCIOS DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET.

FATO:
Analisando  as  despesas  realizadas  por  intermédio  do  Programa de
Proteção à Pessoa Idosa, durante o exercício de 2005, foi identificado
pagamento amparado pelo art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93, à empresa
sob CNPJ nº 03.453.650/0001-80 para prestação de serviços de buffet no
valor  de R$ 1.950,00, conforme nota fiscal nº 000939, de 17/11/05. Em
análise ao respectivo processo de pagamento, constatou-se as seguintes
irregularidades   na   coleta   dos  orçamentos,  eivada  de  diversos
mecanismos visando à contratação da aludida empresa:
.
a) O respectivo processo de pagamento foi formalizado com a juntada de
orçamentos   de   três   empresas   de  CNPJ  nºs  00.549.681/0001-03,
03.594.065/0001-80   e  03.453.650/0001-80.  Ressaltando-se  que  esta
última apresentou o menor preço.
b)  O  endereço  e o CNPJ consignados no orçamento da primeira empresa
correspondem,   respectivamente,   à   Rua   Dom  Bosco,  nº  1.171  e
00.549.681/0001-03,  todavia, o endereço onde, de fato, está situada a
empresa   (conforme   visita   e  contato  telefônico  mantido  com  a
representante  legal  da  empresa,  por  meio  do  número  de telefone
consignado  no  mesmo  orçamento) é Rua Construtor João Alves, nº 139,
sendo  o  seu  CNPJ  correto o de nº 04.225.977/0001-68. Ademais, esta
equipe de fiscalização, procedendo à verificação "in loco" do endereço
correto  da empresa mencionada, contactou a sua representante legal, a
qual declarou formalmente que o orçamento apresentado não foi assinado
e  nem sequer elaborado por representantes da empresa. Ressaltando-se,
ainda,  que  no  endereço  consignado  no  orçamento  está situada uma
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residência particular;
c)  No  orçamento  da  segunda  empresa,  o  endereço, telefone e CNPJ
consignados  e  a  ela  atribuídos  correspondem,  respectivamente,  à
Avenida Beira Mar, nº 1930; (79)246-3096 e 03.594.065/0001-80.
Entretanto,   esta  equipe  constatou,  por  meio  de  deslocamento  e
tentativa  de  localização em lista telefônica da empresa de telefonia
que  atende  à região, que o endereço e número do telefone consignados
não  existem.  Fato  semelhante  ocorre com o número do CNPJ, tendo em
vista  que  o mesmo não se encontra cadastrado no Sistema CNPJ mantido
pela  Secretaria  da  Receita  Federal. Registrando-se ainda que o ato
constitutivo  da  aludida  empresa  não se encontra arquivado na Junta
Comercial  do  Estado de Sergipe (JUCESE), conforme consta em certidão
específica  encaminhada  à  esta  CGU-Regional/SE,  por  intermédio do
ofício nº 1504 da JUCESE com datação em 05/09/06.
d)  Não  obstante  o pagamento à empresa de CNPJ nº 03.453.650/0001-80
haver  sido  realizado  em  18/11/05,  a  Certidão Negativa de Débitos
Municipais, acostada ao processo de pagamento, expirou sua validade em
04/11/05.  Fato  similar  ocorre  em  relação aos dois Certificados de
Regularidade  do  FGTS  acostados,  cujos  períodos  de  validade  não
abrangem  a  data  de  emissão  da  nota fiscal e nem do pagamento dos
serviços.

EVIDÊNCIA:
Processo  de  pagamento  com  despesa  efetuada com serviços de buffet
durante  o  exercício  2005;  consulta  ao  Sistema  CNPJ mantido pela
Secretaria  da  Receita Federal; Declaração formal da representante da
empresa   sob   CNPJ   nº   04.225.977/0001-68;   certidão  específica
encaminhada  à  esta CGU-Regional/SE, por intermédio do ofício nº 1504
da  JUCESE  com  datação  em  05/09/06;  e  fotografias  da residência
particular situada na Rua Dom Bosco, nº 1.171, nesta capital.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"FORMAS DE AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO
A  forma  de  aquisição/contratação  diz  respeito  à  maneira  como o
fornecedor  será  selecionado.  Os procedimentos para essa escolha são
regulamentados pela Lei de Licitações e Contratos (Lei 8.666/93).
LICITAÇÃO
É  o processo formal que permite à Administração Pública contratar com
terceiros e, segundo o artigo 3º da Lei 8666, "destina-se a garantir a
observância  do  princípio constitucional da isonomia e a selecionar a
proposta  mais  vantajosa  para  a  Administração  e será processada e
julgada   em   estrita  conformidade  com  os  princípios  básicos  da
legalidade,   da  impessoalidade,  da  moralidade,  da  igualdade,  da
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos".
A regra geral para compras (ou contratação de serviços) é a seleção do
fornecedor mediante uma licitação, em uma das modalidades previstas na
lei  de  licitações.  A  escolha  da modalidade depende basicamente do
valor  estimado  para a compra, de acordo com os limites que a própria
Lei estabelece.
DISPENSA DE LICITAÇÃO
A  própria  Lei  8.666/93  no  art.  24,  determina  os casos em que a
licitação  é  dispensável.  O  caso  mais  freqüente é o das compras e
contratação  de  serviços  com  valor  inferior a R$ 8.000,00(oito mil
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reais).  Cuidado  especial  deve  ser  tomado  quando  da aquisição de
objetos  e/ou  serviços da mesma natureza (ou semelhantes) atendendo a
vários  pedidos. A Lei estabelece que deve ser considerado o somatório
dos  valores  dos  pedidos  para determinar-se a necessidade ou não da
licitação, bem como a modalidade a ser escolhida.
Além  das  compras  cujo  valor  esteja abaixo de R$ 8.000,00(oito mil
reais), a Lei prevê outras hipóteses em que a licitação é dispensável.
A  Lei dispensa a licitação, mas não os atos formais. As compras devem
ser  efetuadas em processos administrativos formais, nos quais constem
os documentos e os atos necessários à sua completa instrução.
DOS FATOS
A  SEMASC,  agindo com vontade de atender a necessidade evidenciada do
Programa  Agente  Jovem,  no tocante a Prestação de Serviços de Buffet
para  realização  de  eventos  sócio-educativos, deflagrou processo de
dispensa de licitação com fulcro no inciso I, do artigo 24, da Lei n.
8666/93  e  suas  alterações,  atendendo todas as prerrogativas legais
para  instrução do referido feito, no caso em tela cinco processos que
foram  devidamente  instruídos  e  comprovadamente a soma de todos não
ultrapassam o valor limite de R$: 8.000,00 (oito mil reais).
Quanto   aos   orçamentos   que  foram  apresentados  são  de  inteira
responsabilidade da Empresa que os entregou na Secretaria.
Asseguramos,  no  entanto  foram resguardados os princípios legais que
norteiam  todos  os  atos  praticados  por  esta Administração Pública
Municipal,   selecionando   proposta   mais  vantajosa,  observando  o
Princípio  da Economicidade, preservando o erário.  Considerando que o
custo-benefício,   o   preço   ofertado  enquadra-se  dentro  daqueles
praticados pelo mercado.
No  tocante  as irregularidades existentes nos CNPJ's, esta Secretaria
não tinha a política de checar a veracidade, nos levando a praticar um
ato  falho.   Todavia  garantimos  não haver dolo ou culpa, e desde já
afirmamos  que  nos serviu de lição para que todos os documentos sejam
minuciosamente analisados."

ANÁLISE DA EQUIPE:
A   Prefeitura   Municipal   de  Aracaju  reconhece  a  ocorrência  da
irregularidade,    porém   procurar   eximir-se,   sem   sucesso,   da
responsabilidade pelo ocorrido, senão vejamos:
O  ente  municipal  alegou  que  os "orçamentos que foram apresentados
são  de  inteira  responsabilidade  da  Empresa  que  os  entregou  na
Secretaria",  no  entanto,  olvida  que, para as empresas encaminharem
orçamentos  (consignando,  inclusive, a data de realização do evento),
necessário  se  faz  que  as  mesmas  tenham  conhecimento  prévio  da
pretensão  da  Secretaria Municipal de Assistência Social em contratar
os  serviços  de  buffet.  Sendo  assim, conclui-se pela existência de
algum   tipo  de  contato  prévio  entre  a  Secretaria  e  suposto(s)
representante(s) de cada uma das empresas que enviaram orçamentos.
Alegou-se  ainda  que  "foram  resguardados  os  princípios legais que
norteiam  todos  os  atos  praticados  por  esta Administração Pública
Municipal,   selecionando   proposta   mais  vantajosa,  observando  o
Princípio  da  Economicidade,  preservando  o erário". Novamente, esta
equipe de fiscalização discorda da afirmação prolatada, tendo em vista
que   os   parâmetros  utilizados  para  aferição  da  "proposta  mais
vantajosa"  correspondem  a  propostas  que não podem ser consideradas
idôneas devido aos fatos narrados na constatação.
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Assim, esta equipe mantém integralmente a constatação em tela.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 267.061.805-72  NOME: ROSARIA DE SOUZA RABELO
CARGO: SECRETÁRIA ASSIST. SOCIAL
CPF  : 033.800.335-53  NOME: MARIA OZANA MENDONCA DE SOUZA
CARGO: DIRETORA ADM E FINANCEIRA

5.7 - PROGRAMA
1335
TRANSFERENCIA DE RENDA COM CONDICIONALIDADES
AÇÃO              :
006O
TRANSFERENCIA DE RENDA DIRETAMENTE AS FAMILIAS EM CONDI
CAO DE POBREZA E EXTREMA POBREZA (LEI N: 10.836, DE 200
4) - NACIONAL
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Operacionalização   do   Programa   no  âmbito  municipal  (Prefeitura
Municipal, Caixa, Famílias, Escolas e Controle Social).
ORDEM DE SERVIÇO   : 182319
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
-   Processo  de  monitoramento  do  cadastro  e  do  cumprimento  das
condicionalidades pelas famílias;
-   Operacionalização   do   Programa   pelo   agente  operador  Caixa
conforme previsão contratual;
- Controle Social existente e atuante; e
- Famílias cadastradas e atendidas conforme regras do Programa.
AGENTE EXECUTOR    :
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU                       O
ORGAO PUBLICO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
FUNDO A FUNDO OU CONCESSãO
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 23.253.677,00

5.7.1   CONSTATAÇÃO:
PAGAMENTO  DE  BENEFÍCIOS  DO  BOLSA  FAMÍLIA A FAMÍLIAS RESIDENTES EM
OUTROS MUNICÍPIOS.

FATO:
Esta  equipe  de  fiscalização constatou o cadastramento e o pagamento
de  benefícios  do  Programa  Bolsa  Família, através da Prefeitura da
Aracaju, de famílias com endereço de outros municípios, contrariando o
disposto  no  inciso  II  do  artigo  14  do  Decreto  5.209/2004, que
regulamenta  o  programa,  bem  como  o inciso I da cláusula quarta do
Termo  de  Adesão  ao  Programa  Bolsa  Família e ao Cadastro Único de
Programas   Sociais.   Além  disso,  tal  situação  gera  o  risco  de
cadastramentos e pagamentos em duplicidade, uma vez que essas famílias
podem estar inscritas também no seu município de origem. Segue relação
com o NIS dos titulares e local de moradia constante do cadastro:
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NIS DO TITULAR BAIRRO CEP LOCALIDADE
10027399386 OLARIA 49100-000 SAO CRISTOVAO SE
10625188052 DEZOITO DO FORTE 49160-000 N. S. DO SOCORRO SE
10711365404 LOTEAMENTO ESPERANCA 49160-000 N. S. DO SOCORRO SE
10728827414 ESTACAO 49390-000 SALGADO SE
10873332935 CENTRO 49140-000 BARRA DOS COQUEIROS SE
12071209836 CENTRO 49120-000 ITAPORANGA D'AJUDA SE
12118344947 JOAO ALVES FILHO 49160-000 N. S. DO SOCORRO SE
12224848546 PIABETA 49160-000 N. S. DO SOCORRO SE
12250341917 CANAA 35164-180 IPATINGA
12277698255 SAO CONRADO 49230-000 SANTA LUZIA DO ITANHY SE
12384623968 TERRA DURA 49100-000 SAO CRISTOVAO SE
12384764820 ROSA ELZE 49100-000 SAO CRISTOVAO SE
12386225854 BRASILIA 49680-000 N. S. DA GLORIA SE
12394311691 CENTRO 49120-000 ITAPORANGA D'AJUDA SE
12394331137 JOAO ALVES FILHO 49160-000 N. S. DO SOCORRO SE
12413034988 MARCOS FREIRE 49160-000 N. S. DO SOCORRO SE
12421547875 OLARIA 49160-000 N. S. DO SOCORRO SE
12523580030 LOT PALMARES 49160-000 N. S. DO SOCORRO SE
12534337418 MARCOS FREIRE I 49160-000 N. S. DO SOCORRO SE
12534433190 JENTIMANA 49160-000 N. S. DO SOCORRO SE
12601665760 FERNANDO COLLOR 49160-000 N. S. DO SOCORRO SE
12611660761  49160-000 N. S. DO SOCORRO SE
12631371854 JARDIM SAO CARLOS 08062-320 SAO PAULO SE
12676921764 CENTRO 49160-000 N. S. DO SOCORRO SE
12727541769 ROSA MARIA 49100-000 SAO CRISTOVAO SE
12733525087  49160-000 N. S. DO SOCORRO SE
16026954210 CONUUNTO PRISCO VIANA 49140-000 BARRA DOS COQUEIROS SE
16027917394 JARDIM VILA PIABETA 49160-000 N. S. DO SOCORRO SE
16030199324 CENTRO 49790-000 AQUIDABA SE
16200979651 ROSA ELZE 49100-000 SAO CRISTOVAO SE
16204892763 SAO CONRADO 49400-000 LAGARTO SE
16207944772 GUAJARA 49160-000 N. S. DO SOCORRO SE
16209985514 FERNANDO COLLOR 49160-000 N. S. DO SOCORRO SE
16372541921 PARQUE SAO JOSE 49160-000 N. S. DO SOCORRO SE
16372612640 PARQUE SAO JOSE 49160-000 N. S. DO SOCORRO SE
16375401950 SERRA DA COMONGA 57500-000 SANTANA DO IPANEMA
16375518505 VILA NOVA 49550-000 CARIRA SE
16375697795 TIJUCA 49100-000 SAO CRISTOVAO SE
16376283935 PARQUE SAO JOSE 49160-000 N. S. DO SOCORRO SE
16380452444 MARCOS FREIRE III 49160-000 N. S. DO SOCORRO SE
16383820169 SANTO INACIO 49100-000 SAO CRISTOVAO SE
16459596728 FERNANDO COLLOR 49160-000 N. S. DO SOCORRO SE
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NIS DO TITULAR BAIRRO CEP LOCALIDADE
16550808023 SANTA CECILIA 49160-000 N. S. DO SOCORRO SE
17017126686 TERRA NOVA 49160-000 N. S. DO SOCORRO SE
20005469273 TAICOCA 49160-000 N. S. DO SOCORRO SE
20005899197 TERRA DURA 49100-000 SAO CRISTOVAO SE
20006726229 TERRA DURA 49100-000 SAO CRISTOVAO SE
20006758724  49100-000 SAO CRISTOVAO SE
20025951550 TERRA DURA 49100-000 SAO CRISTOVAO SE
20303661326 POVOADO CAITETU 49770-000 MARUIM  SE
20303664341 LAGOA DA VOLTA 49800-000 PORTO DA FOLHA SE
20652153202  49100-000 SAO CRISTOVAO SE

BENEFICIÁRIOS  DE OUTROS MUNICÍPIOS RECEBENDO BENEFÍCIO EM ARACAJU

EVIDÊNCIA:
Folha  de pagamento dos benefícios do Programa Bolsa Família do mês de
junho   de  2006,  no  município  de  Aracaju,  fornecida  em  arquivo
eletrônico;  Cadastro  das famílias beneficiárias;  Termo de Adesão ao
Programa Bolsa Família e ao Cadastro Único de Programas Sociais.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"Em  atendimento  às  constatações  verificadas  seguem  as  seguintes
disposições   com   relatório   em   anexo   comprovando   a  execução
correspondente a cada NIS beneficiado:
NIS     RESIDENTE EM ARACAJU     AÇÕES REALIZADAS
10027399386      SIM                    -
10625188052      SIM                    -
10711365404      SIM                    -
10728827414      NÃO             Bloqueio
10873332935      NÃO             Bloqueio
12071209836      SIM                    -
12118344947      NÃO             Bloqueio
12224848546      NÃO             Bloqueio
12250341917      SIM                    -
12277698255      SIM                    -
12384623968      SIM                    -
12384764820      NÃO           Mudança de Município
12386225854      NÃO             Bloqueio
12394311691      SIM                    -
12394331137      NÃO             Bloqueio
12413034988      NÃO             Bloqueio
12421547875      SIM                    -
12523580030      SIM                    -
12534337418      NÃO             Bloqueio
12534433190      SIM                    -
12601665760NÃOBloqueio
12611660761      SIM                    -
12631371854      SIM                    -
12676921764      SIM                    -
12727541769      NÃO             Bloqueio
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12733525087      NÃO             Bloqueio
16026954210      NÃO             Excluído
16027917394      NÃO             Bloqueio
16030199324      SIM                    -
16200979651      NÃO             Bloqueio
16204892763      SIM                    -
16207944772      NÃO             Transferência
16209985514      SIM                    -
16372541921      NÃO   Cadastro em mais de um Município
16372612640      NÃO             Bloqueio
16375401950      SIM                    -
16375518505      NÃO             Bloqueio
16375697795      SIM                    -
16376283935      NÃO             Bloqueio
16380452444      NÃO             Bloqueio
16383820169      SIM                    -
16459596728      SIM                    -
16550808023      SIM                    -
17017126686      NÃO             Bloqueio
20005469273      NÃO             Bloqueio
20005899197      SIM                    -
20006726229      SIM                    -
20006758724      SIM                    -
20028951550      SIM                    -
20303661326      NÃO             Bloqueio
20303664341      NÃO             Bloqueio
20652153202      NÃO             Bloqueio
Do relatório apresentado temos:
- 25 famílias residindo no município Aracaju,
- 03 Transferidos e
- 22 Bloqueados.
(Ver Anexo XIX)"

ANÁLISE DA EQUIPE:
     A  documentação  anexa à manifestação da gestora demonstra que em
relação aos 52 NIS apresentados na constatação temos o seguinte:
Documentação   suficiente  para  demonstrar  as  providências  tomadas
com relação a beneficiários de outros municípios (24 casos);
Realização   de   atualização   cadastral  corrigindo  o  endereço  do
beneficiário (08 casos);
Endereços  que  já  eram  de  Aracaju,  porém  com  CEP  incorreto  no
cadastro  e/ou  na folha de pagamento de junho, por isso os NIS haviam
sido incluídos na constatação (18 casos);
Documentação  demonstra  bloqueio,  embora  por  engano  a  gestora  o
tenha informado em sua tabela como residente em Aracaju (01 caso).
Apesar da documentação apresentada indicar bloqueio em
21/09/2006,  consulta  realizada  em  31/10/2006 ao SIBEC - Sistema de
Benefícios  ao  Cidadão,  indica  para o NIS 12413034988 a situação de
liberado.
Portanto,  acatamos apenas parcialmente as justificativas apresentadas
pela  gestora  municipal,  não  só pelo caso de bloqueio não efetivado
como  pelo  fato  de  que  as  situações encontradas indicam falhas no
cadastramento  das  famílias,  seja  pelo  pagamento  de  benefícios a
famílias  não  residentes  no  município,  seja  pelas incorreções nos
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endereços daquelas residentes.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 267.061.805-72  NOME: ROSARIA DE SOUZA RABELO
CARGO: SECRETÁRIA ASSIST. SOCIAL
CPF  : 477.781.725-34  NOME: TICIANA FERREIRA CABRAL
CARGO: GERENTE DO BOLSA FAMÍLIA

5.7.2   CONSTATAÇÃO:
PAGAMENTO  DE  BENEFÍCIO  A  FAMÍLIA  NÃO  ENQUADRADA NOS CRITÉRIOS DO
PROGRAMA.

FATO:
Esta  equipe  de fiscalização constatou um caso de denúncia procedente
de  família  com  renda  per capita acima do permitido pelas normas do
programa.   Segundo   informações  da  própria  beneficiária,  de  NIS
16259707763, fornecidas durante a entrevista, verificou-se que a mesma
é  vendedora ambulante, apesar de se recusar a informar a renda, que o
marido é servente, com renda mensal de R$ 350,00 e que os mesmos moram
numa boa residência e possuem duas pequenas casas que estão alugadas a
terceiros.  Dessa  forma,  levando-se  em  conta  os quatro membros da
família,  pais  e  dois  dependentes,  e mesmo considerando-se valores
reduzidos  para  a  renda  da beneficiária e para o aluguel das casas,
teria-se  obrigatoriamente uma renda per capita superior aos R$ 120,00
máximos estipulados pelo programa.

EVIDÊNCIA:
Informações obtidas durante entrevista com a titular do benefício;
Folha  de pagamento dos benefícios do Programa Bolsa Família do mês de
junho   de  2006,  no  município  de  Aracaju,  fornecida  em  arquivo
eletrônico.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"Sob  o  NIS  16259707763  sob  Responsável  Legal  a  cidadã  ... foi
realizado  visita  domiciliar em 27/09/2006, sob a responsabilidade da
Assistente  Social  Andréa Moureira Batista, CRESS 1373/18ª Região que
expões como Parecer Técnico:
"De acordo com a visita realizada, constatou-se que a referida senhora
não  atende  os critérios estabelecidos, uma vez que a renda per capta
está  superior  à  permitida  no  programa.  Solicitamos  Bloqueio  do
Benefício."
O NIS 16259707763 foi bloqueado em 27/09/2006 sob a justificativa:
Averiguação  cadastral  da renda per capita superior estabelecida pelo
programa. Relatórios no anexo XX."

ANÁLISE DA EQUIPE:
A  situação  objeto  de  constatação  foi confirmada pela gestora, que
apresentou   documentação  comprobatória  da  providência  tomada.  No
entanto,  mantemos a constatação, uma vez que fica demonstrada a falha
no  acompanhamento  da evolução da renda das famílias beneficiárias, e
conseqüentemente dos critérios de enquadramento no programa.
primeiro  caso,  mas apenas parcialmente para o segundo, uma vez que o
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mesmo  demonstra  falha  no  acompanhamento  da  evolução da renda das
famílias   beneficiárias,   e   conseqüentemente   dos   critérios  de
enquadramento no programa.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 267.061.805-72  NOME: ROSARIA DE SOUZA RABELO
CARGO: SECRETÁRIA ASSIST. SOCIAL
CPF  : 477.781.725-34  NOME: TICIANA FERREIRA CABRAL
CARGO: GERENTE BOLSA FAMÍLIA

6 -  56000 MINISTERIO DAS CIDADES

6.1 - PROGRAMA
0128
MORAR MELHOR
AÇÃO              :
0170
APOIO A HABITACAO POPULAR - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDI
NARIO) - NACIONAL
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Apoio a habitação Popular.
ORDEM DE SERVIÇO   : 183278
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
Micro  Drenagem  e  controle de erosão terraplanagem e pavimentação de
vias no Bairro Santa Maria.
AGENTE EXECUTOR    :
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU                       O
ORGAO PUBLICO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
CONTRATO DE REPASSE
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 5.500.000,00

6.1.1   CONSTATAÇÃO:
OBRAS INACABADAS PREJUDICANDO O ATINGIMENTO TOTAL DO OBJETIVO.

FATO:
O  município  de Aracaju/SE, por intermédio da Secretaria Municipal de
Planejamento,  celebrou  o  Contrato  de  Repasse  n. 0164702-37/2004,
objetivando  a  execução  das  obras  de  macro drenagem e controle de
erosão do complexo habitacional, drenagem, terraplenagem, pavimentação
e micro-drenagem no Bairro Santa Maria. Visando a operacionalização da
realização  dessa  obra,  a  SEPLAN  celebrou  convênio  municipal  nº
112/2004 com a Empresa Municipal de Obras e Urbanização - EMURB (CNPJ:
13.118.243/0001-60).   Esta,   por   sua   vez,  celebrou  o  Contrato
nº99.044/04-0,  em  26/11/2004, com a empresa de CNPJ 13.031.257/0001-
52,  vencedora  da Concorrência 009/2004, de 29/07/2004, homologada em
25/11/2004,  no  valor  de  R$  4.641.058,63.  O referido contrato foi
aditado   em  R$  391.119,25,  objetivando  a  inclusão  do  Canal  de
Lançamento  1,  que  tem como finalidade conduzir as águas até o Canal
Santa Maria (canal natural que capta as águas da bacia do Bairro Santa
Maria).  As  obras  estão em estado avançado, pois já foram executados
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89% dos serviços originalmente contratados 100% dos aditados.
Entretanto,  para  que sejam concluídas, há que se fazer a retirada de
moradores  que  estão ocupando o local onde está prevista a construção
de uma canaleta ao longo da Av. do Contorno I, a qual tem a finalidade
de  cortar o fluxo de água que desce do morro e conduzi-la ao canal de
restituição.  Além desse serviço, em inspeção "in loco" constatmos que
não  foi efetuado o plantio de espécies arbóreas, conforme previsto em
projeto,  o  que  se  confirma  analisando o Boletim de Medição nº 14,
último  emitido  pela  EMURB,  que  apresenta a previsão de plantio de
5.450  unidades,  todas  como  saldo  a medir. Com a não conclusão das
obras,  verifica-se que o atingimento do objetivo principal, contenção
da  erosão,  resta prejudicado, pois ainda existe um fluxo de água que
carreia  solo  do  morro  até  a zona mais baixa, onde fica o complexo
habitacional, o que pode ser constatado em visita ao cruzamento da Av.
do Contorno I com a Rua 16.

EVIDÊNCIA:
Projetos  contidos  no  Processo  nº2646.0164702-37/2004;  Boletim  de
Medição  nº  14/06, referente aos serviços originalmente contratados e
executados  até o período de 01/04 a 31/05/2006, Boletim de Medição nº
06/05,  referente  aos serviços aditados e executados até o período de
01/12 a 31/12/2005; Registro fotográfico.
.

Obra de canaleta paralisada devido a interferência de residências

Material  carreado do morro, sobre a pavimentação da Av. do Contorno
I
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Proteção  dos  taludes incompleta, causando erosões e carreamento do
solo para o complexo habitacional

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"Para  que seja executado o plantio das espécies arbóreas, canaletas e
a  contenção  em Gabião é necessário remover todas as casas da encosta
do  Morro  do  Avião.  O  Município  já  esta construindo 328 unidades
Habitacionais,  e em fase de Processo Licitatório a construção de mais
918,  todas localizadas no Bairro Novo no município de Aracaju/SE, tão
logo  seja  possível  faremos  a remoção destas famílias para podermos
concluir as obras."

ANÁLISE DA EQUIPE:
O  gestor  afirma  que está tomando providências visando a remoção das
famílias  que  se  encontram  no  local dos serviços que restam para a
conclusão das obras. Com isto, corrobora a situação de obra inacabada,
que  fica  a depender de fatores externos (construção de residências e
remoção de famílias) para que seja retomada a sua execução e possa ser
concluída,  proporcionando, após isso, condições para o atingimento do
objetivo do Programa.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 150.362.195-20  NOME: MARCELO DEDA CHAGAS
CARGO: PREFEITO MUNICIPAL
CPF  : 235.018.125-15  NOME: VALMOR BARBOSA BEZERRA
CARGO: DIRETOR PRESIDENTE DA EMURB

6.2 - PROGRAMA
0805
INFRA-ESTRUTURA URBANA
AÇÃO              :
1951
ACOES DE REESTRUTURACAO URBANA, INTERLIGACAO DE AREAS U
RBANAS E DE ADEQUACAO DE VIAS-ARACAJU
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Ações  de  reestruturação  urbana,  interligação de áreas urbanas e de
adequação de vias
ORDEM DE SERVIÇO   : 182752
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
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Pavimentação da 3a etapa da av.São Paulo.
ica.
AGENTE EXECUTOR    :

*** TIPO DE ADMINISTRACAO NAO IDENTIFICADA ***
QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
CONTRATO DE REPASSE
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 8.448.000,00

6.2.1   CONSTATAÇÃO:
FUGA   AO   DEVIDO   PROCEDIMENTO   LICITATÓRIO   CARACTERIZADA   PELO
APROVEITAMENTO IRREGULAR DE LICITAÇÃO E CONTRATO COM MAIS DE SEIS ANOS
DE EXISTÊNCIA E VIGÊNCIA EXPIRADA.

FATO:
O  município  de Aracaju/SE, por intermédio da Secretaria Municipal de
Planejamento,  celebrou  o  Contrato  de  Repasse  nº 0160128-98/2003,
objetivando a Construção da Terceira Etapa da Av. São Paulo. Visando a
operacionalização da realização dessa obra, a SEPLAN celebrou convênio
municipal nº 101/2004 com a Empresa Municipal de Obras e Urbanização -
EMURB   (CNPJ:   13.118.243/0001-60).  Esta,  por  sua  vez,  resolveu
aproveitar  o  Contrato  nº 62/96, celebrado com a empresa inscrita no
CNPJ  com o n.º 33.412.792/0277-94, que tem como objeto a execução das
obras  de  abertura  e urbanização da Av. São Paulo. Esse contrato foi
resultante  da  Concorrência  001/96,  de  16/02/1996,  realizada pela
EMURB,  e celebrado, em 22/05/96, sem que tivessem sido assegurados os
recursos para sua execução, tanto é que a primeira ordem de serviço só
foi  emitida em 20/09/2002, após a celebração de Aditivo Revisional ao
Contrato  n.  62/96, que alterou o valor contratual de R$ 5.997.250,52
(proposto  na  licitação)  para  R$ 11.800.289,40, correspondendo a um
acréscimo  de 96,76%. O novo valor contratual foi calculado aplicando-
se  os  preços  unitários de serviços da tabela de preços da Companhia
Estadual  de  Habitação  e  Obras Públicas - CEHOP (empresa pública do
Governo  do Estado de Sergipe), com data base de julho/2002, majorados
com  uma  taxa  de  35%  de  BDI,  conforme  planilha anexa ao aditivo
revisional.
Consta  na  Cláusula  Quarta,  referente  à  Disponibilidade,  que  os
pagamentos  seriam  decorrentes  dos  recursos oriundos do Contrato de
Repasse  n.  0141119-83/2002,  celebrado em 03/07/2002, no valor de R$
500.000,00,  o qual foi utilizado para a construção da Primeira Etapa,
configurando  que  apenas no exercício de 2002 foram assegurados parte
dos  recursos para a execução das obras. Além dos recursos oriundos do
contrato  de  repasse mencionado, foram aplicados recursos do Contrato
de  Repasse  nº0151455-76/2002, no valor de R$3.740.000,00, tendo como
objeto  a  construção  da Segunda Etapa. Em seguida, a Prefeitura, por
intermédio  da  EMURB,  celebrou  outro Aditivo Revisional ao Contrato
nº62/96,   em   12/01/2004,   alterou   o   valor  contratual  para  R
$13.628.328,32,  correspondendo  a um aumento de 127,24% em relação ao
valor  licitado.  Neste mesmo aditivo, consta na sua Cláusula Terceira
que  a EMURB se utilizará dos recursos oriundos do Contrato de Repasse
nº0160128-98/2003  para  efetuar  os  pagamentos  decorrentes  de  sua
execução.  Ocorre  que  os  procedimentos  adotados  pela  Prefeitura,
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através  da  EMURB,  caracterizam fuga ao devido processo licitatório,
pois  a mesma não poderia aproveitar um contrato que já decorria 2.311
dias  de celebrado (aproximadamente seis anos e quatro meses), no qual
estava   estipulado   um   prazo  de  execução  de  apenas  240  dias,
consequentemente  se  encontrava  expirado,  não  encontrando respaldo
legal  para  ser  objeto  de aditivo revisional, por ser extemporâneo,
além  de  lhe  ser  aplicada uma majoração de 127,24%, bem superior ao
previsto na Lei 8.666/93 (25%).

EVIDÊNCIA:
Edital de Concorrência nº 001/96, de 16/02/96, realizada pela EMURB;
Contrato  nº62/96  celebrado  entre  a  EMURB  e a Construtora Queiroz
Galvão  S/A,  em  22/05/96; Aditivos Revisionais ao Contrato nº 62/96,
celebrados  em  19/09/2002 e 12/01/2004; Ordem de Serviço emitida pela
EMURB   em  20/09/2002;  Contratos  de  Repasse  nºs  0160128-98/2003,
0151455-76/2002   e   0141119-83/2002,   celebrados   em   24/12/2003,
03/07/2002 e 24/12/2002, respectivamente.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"1.  A  Prefeitura  Municipal  de  Aracaju, no exercício financeiro de
1996,  no  Governo do então Prefeito Almeida Lima procedeu à licitação
pública,  na modalidade CONCORRÊNCIA PUBLICA nº 01/96, por menor preço
global  e  prazo  de  08  meses,  objetivando  contratar  empresa para
execução  de obras de abertura e serviços de engenharia da Avenida São
Paulo, através do EDITAL nº 001/96, de 19 de março de 1996.
2.  Participaram  do  certame  licitatório as empresas conforme quadro
abaixo discriminado:
-------------------------------------------------------------------
        Firma                Prazo  de Execução    Valor Global em R$*
-------------------------------------------------------------------
Construtora  Queiroz  Galvão  Ltda.  08 meses             5.997.250,52
Construtora  Celi  Ltda.             08 meses             6.301.191,42
Atenco  Ltda.                       08  meses             6.308.749,14
Cobrate  Ltda.                      08  meses             6.310.806,60
-------------------------------------------------------------------
*  preços  praticados no ano de 1996 conforme propostas apresentadas a
CPL-EMURB.
.
3.  Em  30  de  abril  de  1996, foi publicada a ata de julgamento das
propostas  sendo  considerada vencedora a Empresa Queiroz Galvão Ltda,
com  valor  global  de  R$  5.997.250,52  (cinco  milhões novecentos e
noventa  e  sete  mil  duzentos  e  cinqüenta reais e cinqüenta e dois
centavos), com prazo para conclusão das obras de 08 meses;
4.  No  dia 02 de maio de 1996, foi concluído o relatório da CPL-EMURB
sendo  homologado e adjudicado à licitante vencedora no dia 21 de maio
de  1996,  por  via  do  então  Presidente  da  EMURB  engenheiro Luiz
Garibaldi Rabelo de Mendonça;
5. No dia 22 de maio de 1996, foi firmado o Contrato nº 62/1996, entre
a  Empresa Municipal de Obras e Urbanização e a Empresa Queiroz Galvão
S/A,  para  empreitada  por  preço  unitário  para execução da obra de
abertura e urbanização da avenida São Paulo, nesta capital;
6. O prazo para a conclusão dos serviços previsto na cláusula terceira
do contrato seria de 240 dias, ou seja, 08 meses;
7.  A  Cláusula  quinta  do ventilado contrato previa a prorrogação ou
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alteração  dos  serviços  através  de termo aditivo, mediante expressa
manifestação das partes, em conformidade com a Lei;
8.  Os  recursos  para  a  realização  da obras seriam provenientes de
Convênio e/ou do Tesouro Municipal;
9.  Vale  salientar  que até aquele momento, a Administração Municipal
havia realizado um procedimento licitatório, uma licitante vencedora e
um  contrato  firmado  para  realização do objeto pactuado, ou seja, a
abertura, obras e serviços de engenharia da Avenida São Paulo;
10. Como não houve liberação de recursos federais a título de Convênio
naquele   exercício  financeiro  (1996),  a  Prefeitura  Municipal  de
Aracaju,  tendo  já garantidos os repasses para a realização das obras
por  via  do Ministério das Cidades, expediu o Ofício nº 244, de 03 de
julho  de  2002,  firmado pelo então Alcaide Municipal Marcelo Déda, à
licitante vencedora da Concorrência Pública nº 01/96 - Empresa Queiroz
Galvão  S/A,  solicitando  a  manifestação da mesma, no prazo de cinco
dias,  sobre  o  interesse  de  executar  a  obra  avençada  e  que se
encontrava paralisada;
11.  A  Empresa Queiroz Galvão S/A, por via de expediente datado de 08
de  julho  de  2002, externou à Administração Municipal o interesse em
realizar   a   obra   necessitando,  contudo,  a  revisão  dos  preços
contratados  em 1996, tendo em vista o longo período de paralisação da
obra;
12.  Para  este  fim,  a  Administração para atender a observância dos
princípios   da  legalidade,  moralidade  administrativa  e  interesse
público,  dentre  outros  (art.  37 caput), da Constituição Federal os
quais,  sem  duvida foram considerados pela EMURB, através de consulta
jurista  do  Douto Professor e Jurista Mineiro Luciano Ferraz, parecer
em  anexo,  discorrendo em seu conteúdo sobre a possibilidade jurídica
em  contrato  administrativo  de retomada, prorrogação ou renovação do
ajuste  e  manutenção  do  equilíbrio  financeiro  econômico inicial e
atenção  às  exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, propugnando
em sua conclusão que:
"(...)
  a)  Existindo  interesse  das  partes  é  possível sim à execução do
contrato. Assistem-me elementos suficientes para formar a convicção de
que   é   legal   e   juridicamente  viável  a  execução  do  Contrato
Administrativo  nº  62/96  pela consulente. As figuras da retomada, da
prorrogação e da renovação possibilitam, qualquer delas, a execução da
obra pelo contratado;
b)  É  possível acordar a realização do objeto, observado o equilíbrio
econômico   financeiro   do  contrato.  O  direito  do  contratado  ao
equilíbrio  econômico  financeiro do contrato garante a manutenção dos
parâmetros  efetivos  da  proposta.  Desde  a  data  da  assinatura do
contrato,  os custos para execução da obra sofreram diversas variações
com   nítido   reflexo   sobre   a  proposta,  ensejando  reajustes  e
recomposições.   As  tabelas  de  custos  de  obras  da  Administração
contemplam essas variações, posto que elaboradas segundo parâmetros de
mercado,  Adotadas  as  cautelas  referidas  nesta razão, é razoável a
adoção  de  tais  tabelas  para  garantir  as  condições  efetivas  da
proposta;
(...)"
13.  Dessa  forma  foi  realizado  o aditivo revisional ao contrato nº
62/96, em 19 de setembro de 2002 entre a EMURB e a Queiroz Galvão S/A,
sendo  emitida  a  Ordem  de  Serviço  no dia 20 de setembro de 2002 e
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vigência  a  partir  de  23  de  setembro  de  2002,  para serviços de
terraplanagem, pavimentação, drenagem e obras suplementares da avenida
Santa  Gleide,  entre  a  rua  radialista  Silva  Lima  e  a divisa do
município de Aracaju com Nossa Senhora do Socorro;
14.  Diante  disso,  Em  13  de janeiro de 2003 foi emitida a Ordem de
Serviço para os serviços terraplanagem, pavimentação, drenagem e obras
complementares da referida avenida, entre as avenidas Alcides Fortes e
rua Neópolis, com vigência em 14 de janeiro de 2003."

ANÁLISE DA EQUIPE:
Em  sua  justificativa  o  gestor  apresenta os dados da licitação que
serviu  de  base  para a celebração do Contrato nº 62/96 (Concorrência
Pública  nº  001/96).  Confirma  no item 8 que no edital previa que os
recursos  para  a  realização  da obras seriam provenientes do Tesouro
Municipal  e/ou Convênio. Conforme se observa, não há previsão de qual
convênio   seriam  utilizados  os  recursos,  e  até  mesmo  se  seria
municipal, estadual, federal ou outros.
Afirma  em seu item 10 que não houve liberação de recursos federais no
exercício  de  1996  e  que em julho de 2002, mais de seis anos após a
celebração  do Contrato nº 62/96, tendo já garantidos os repasses para
a  realização  das  obras por via do Ministério das Cidades, solicitou
manifestação  da empresa contratada (Queiroz Galvão) sobre o interesse
de  executar  a  obra  avençada  e  que se encontrava paralisada. Isso
comprova que não havia previsão de recursos para execução das obras na
ocasião  da licitação e não haviam recursos assegurados por ocasião da
assinatura  do  Contrato,  tanto  é  que  só  veio assegurar parte dos
recursos mediante a celebração de Contrato de Repasse com o Ministério
das Cidades em 2002. Ressalta-se que a Prefeitura se refere à obra que
se  encontra paralisada, entretanto, há indícios que esta sequer tenha
sido iniciada, haja vista que as ART's - Anotações de Responsabilidade
Técnica  relativas  à confecção dos projetos e à execução das obras só
foram registradas no CREA/SE no exercício de 2002.
O  gestor afirma que a empresa concordou em executar as obras mediante
realização de uma revisão nos preços contratados e, visando a retomada
das  obras,  a  Prefeitura  celebrou  o  Termo  Aditivo  Revisional ao
Contrato  nº  62/96,  baseando-se  em  consulta formulada ao Professor
Luciano   Ferraz,   jurista   mineiro,   que   concluiu  ser  legal  e
juridicamente viável a execução do referido contrato. Cumpre ressaltar
que a Prefeitura anexou uma cópia de uma minuta de parecer extraído de
publicação do Fórum de Contratação e Gestão Pública realizado em junho
de  2002,  não  havendo  nenhuma  referência  ao  Contrato  nº62/96, à
Prefeitura Municipal de Aracaju, à EMURB ou sequer às obras da Av. São
Paulo, portanto, não sendo um documento jurídico que respalde o ato da
renovação do contrato.
Com  isso, resta comprovada a inadequação da renovação de contrato que
já   tinha  sua  vigência  expirada,  caracterizando  fuga  ao  devido
procedimento licitatório.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 150.362.195-20  NOME: MARCELO DEDA CHAGAS
CARGO: PREFEITO MUNICIPAL
CPF  : 177.291.736-20  NOME: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
CARGO: DIRETOR PRESIDENTE DA EMURB
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6.2.2   CONSTATAÇÃO:
FALTA DE TRANSPARÊNCIA NOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS PÚBLICOS.

FATO:
O  município  de  Aracaju/SE,  por  intermédio da Empresa Municipal de
Obras  e  Urbanização  -  EMURB (CNPJ: 13.118.243/0001-60), celebrou o
Contrato   nº   62/96   com   empresa  inscrita  no  CNPJ  com  o  n.º
33.412.792/0277-94,  objetivando  a  execução  das obras de abertura e
urbanização  da Av. São Paulo. Esse contrato sofreu diversos aditivos,
sendo  um destes, visando a alteração das especificações nas planilhas
orçamentárias,  de  forma a viabilizar a execução do previsto no Plano
de  Trabalho  do  Contrato  de Repasse nº 0160128-98/2003. Ocorre que,
tanto  na  planilha  original,  quanto  nas  referentes  aos  diversos
aditivos, constam serviços com discriminação genérica, sendo utilizada
uma  unidade de medida genérica, denominada "verba", o que não permite
a  transparência  do  processo de pagamento dos serviços aos órgãos de
controle  e  à  sociedade em geral. Os pagamentos que foram realizados
com  esta  unidade  de  medida  atingiram o montante de R$ 285.805,04,
correspondendo  a  3,43%  dos  pagamentos  efetuados  com  recursos do
Contrato  de  Repasse  nº 0160128-98/2003. Tal procedimento infringe o
art.  7º,  §2º,  II da Lei 8.666/93, tendo sido expressada a proibição
desta  prática  em diversas decisões do Tribunal de Contas da União, a
exemplo dos Acórdãos nº 393/2003-Plenário e nº 1730/2006-Plenário.

EVIDÊNCIA:
Planilha  do Contrato nº 62/96 celebrado entre a EMURB e a Construtora
Queiroz Galvão S/A, em 22/05/96; Planilha anexa ao Aditivo ao Contrato
n.62/96,  celebrado em 12/01/2004; Boletim de Medição nº 13, referente
à  medição dos serviços executados com recursos do Contrato de Repasse
nº 0160128-98/2003.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"No item PROJETOS, que no caso estão inclusos serviços de Consultoria,
utilizamos  a  medida  genérica denominada "verba", baseado no fato de
ter  sido  um  procedimento  rotineiro em diversos orçamentos de obras
elaborados  pela  EMURB,  não  havendo registro de questionamentos por
parte  de  nenhum  órgão  fiscalizador, até o momento da elaboração do
citado orçamento.
Conforme,  o engenheiro, Antonio Amílcar Martins, que já desempenhou a
função  de  consultor  em  Orçamentação da Assessoria de Arquitetura e
Engenharia do Supremo Tribunal Federal, em sua publicação, . "Programa
de  Aperfeiçoamento  Profissional",  recomenda que se utilize um valor
entre 2% e 5% do valor da obra para serviços  técnicos tais como:
levantamentos, projetos e outras despesas afins.
No caso  da obra em questão, utilizamos o valor correspondente a 2% do
valor total da obra, estando o mesmo no limite mínimo recomendado pelo
consultor.
Quanto  ao  item SERVIÇOS PRELIMINARES, esclarecemos que o valor de R$
297.765,12  corresponde  ao item "Serviços Preliminares" utilizado nas
03  etapas  da  obra  abertura da Av. São Paulo. Em anexo, Planilha de
Composição de Custos."
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ANÁLISE DA EQUIPE:
A   transparência   dos   gastos   públicos   é   fundamental  para  o
acompanhamento  da  sociedade  e  dos órgãos de controle, bem como dos
tribunais  de contas, haja vista que se permite avaliar se os recursos
foram bem aplicados e não desperdiçados. Em sua justificativa o gestor
se   manifestou   a   respeito   dos   itens  "PROJETOS"  e  "SERVIÇOS
PRELIMINARES",  dos quais, não consta no processo os seus componentes,
qualitativa e quantitativamente, o que já deveria ter sido previsto na
elaboração do projeto e orçamento básico, podendo sofrer adequações no
decorrer  da  execução  das  obras,  caso  necessário.  Com isso, fica
confirmado  que  não houve transparência dos gastos com os mencionados
itens, pois estes poderiam ser desdobrados em serviços quantificáveis,
o que favoreceria a sua avaliação, logo, permanece o apontamento.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 150.362.195-20  NOME: MARCELO DEDA CHAGAS
CARGO: PREFEITO MUNICIPAL
CPF  : 177.291.736-20  NOME: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
CARGO: DIRETOR PRESIDENTE DA EMURB

6.2.3   CONSTATAÇÃO:
BAIXA  QUALIDADE  DOS SERVIÇOS EXECUTADOS, PROPORCIONANDO DETERIORAÇÃO
PRECOCE DA OBRA.

FATO:
A  pavimentação  da Av. São Paulo está apresentando diversos danos, em
que  pese  ter  sido  concluída  a  menos  de  dois anos, conforme foi
detectado por ocasião de inspeção "in loco". Nessa ocasião, constatou-
se  a  presença de deformações na camada de revestimento da pista, por
muitas vezes chegando ao rompimento do asfalto e atingindo a camada de
base,  feita  de  cascalho ou mistura de solo com brita, a qual é quem
suporta   as   cargas  imprimidas  pelo  tráfego  dos  veículos.  Essa
deterioração precoce de alguns trechos da pavimentação se deve à baixa
qualidade na execução dos serviços. Ainda foi detectado que, em alguns
locais  danificados,  a provável causa é a deficiência dos serviços de
drenagem  das  águas  pluviais que encontram dificuldade para escoarem
para  as caixas coletoras, devido à erro na execução de algumas destas
que  foram  construídas  com a abertura para a entrada das águas muito
estreita,  em  desacordo  com  o projeto, e muitas vezes chegando a se
fechar  completamente  devido  ao  recalque nos pontos de apoio da sua
tampa, bem como a irregularidades no acabamento da capa asfáltica. Com
isso,  as águas pluviais não escoam da forma preconizada pelo projeto,
causando  infiltração  imprevista  nas  camadas de pavimentação, o que
proporciona  sua deterioração precoce. Ressalta-se que estes problemas
não  foram  detectados  durante  a execução das obras, em nenhum dos 7
(sete) laudos emitidos pela Caixa.

EVIDÊNCIA:
Registro  fotográfico dos serviços executados com recursos do Contrato
de Repasse n. 0160128-98/2003.
.
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Ligação com a Av. Coelho e Campos
Águas servidas escoando superficialmente

.

Revestimento bastante danificado
Trecho  entre  a  Av.  Alcides  Fontes e a Rua Radialista Silva Lima

.

Caixa coletora com abertura fechada
Variante da Av. Santa Gleide

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"A  obra  da  Av. São Paulo foi executada em obediência aos projetos e
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especificações.  Os  materiais  aplicados  na  obra foram ensaiados de
laboratório,  e  os  serviços  de campo foram controlados submetidos a
controle tecnológico de compactação.
Naturalmente,  por  se  tratar  de uma obra linear com grande extensão
sujeita  às  variações  de  clima  durante  a  sua  construção,  cujos
materiais  aplicados  são  originados  em  sua  maioria  de jazidas de
material  de  empréstimo,  é  factível que em pontos dispersos da obra
sejam  observadas discretos vícios de construção associados a eventual
heterogeneidade   do  solo  utilizado  como  material  de  construção,
variações   de   umidade   no   material   lançado   e/ou  compactação
insuficiente.
Cabe  ressaltar  que  diferentemente do padrão europeu onde se logra o
controle  contínuo  de  compactação  através  equipamentos  ainda  não
disponíveis  em  nosso  país,  o  modelo  de  controle  tecnológico de
compactação  em  voga  no  Brasil é baseado na determinação pontual de
desvios  de umidade e grau de compactação no campo, de forma que não é
possível  a  realização de ensaios em toda a superfície da obra, sendo
assim uma prática comum na engenharia rodoviária brasileira à execução
de  ações  corretivas  pós-construtivas  em pontos localizados que não
apresentem  o  desempenho  desejado. Assim, no caso da obra da Av. São
Paulo  as  ações  corretivas que vêm sendo efetuadas após a construção
são   eventos   comuns   em  obras  rodoviárias,  requerendo  pequenas
intervenções,  registrando-se  que  em nenhum momento foi identificado
algum   vício   de   construção   significativo  que  comprometesse  a
funcionalidade  da  via  e  ou  envolvesse  a  aplicação  de  recursos
significativos para sua correção.
Um  outro  aspecto  que  deve  ser observado é que as vias urbanas, ao
contrário das rodovias, são interceptadas de forma significativa pelas
redes  de  serviços  urbanos de água, esgoto e telefonia, bem como por
efluentes  domésticos  não  cadastrados,  de  forma que estas vias são
altamente  impactadas  por  serviços de manutenção das redes urbanas e
por  águas  servidas não coletas pela rede de esgoto que acabam também
por provocar danos localizados na via."

ANÁLISE DA EQUIPE:
As  justificativas  apresentadas não procedem, haja vista que os danos
constatados não são comuns quando se executa uma obra primando-se pela
qualidade  de  todos os serviços que a compõem, não sendo relevante se
os vícios que surgem são significativos ou envolvam grande montante de
recursos  para  sua correção. Além disso, não se pode considerar que o
surgimento  de  vícios de construção e necessidade de ações corretivas
pós-construtivas  seja  uma  prática  normal  na engenharia rodoviária
brasileira,  pois a finalidade de realização de ensaios de laboratório
e acompanhamento tecnológico da execução dos serviços é para que estes
sejam  concluídos  com  qualidade  suficiente  para obter o desempenho
desejado  sem  necessidade  de  correções  pós-construtivas, sendo, em
relação  às variações que surjam durante a execução das obras devido à
heterogeneidade  dos  materiais  ou outros fatores, tomadas as devidas
providências  tempestivamente,  de  forma  que  não  sejam necessárias
correções pós-construtivas.
Os  trechos  danificados e os pontos localizados, observados durante a
inspeção  "in  loco", não sofreram nenhuma ação corretiva, conforme se
observa  nas  fotografias  apresentadas  no campo das evidências deste
fato,  portanto  não  procede  a  informação  que vêm sendo executadas
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pequenas ações corretivas.
Alguns  dos problemas detectados no sistema de drenagem foram causados
por  recalque  dos  apoios das tampas das caixas coletoras ou execução
com  cotas abaixo das projetadas, dificultando a entrada das águas nas
galerias,  também  não  tendo  sido  constatada  a realização de ações
corretivas   destes   defeitos,   que  apesar  de  serem  localizados,
interferem no desempenho da pavimentação.
Quanto  às  interferências  de  serviços  públicos  inerentes  às vias
urbanas,  não  procede  a  ocorrência  de  vícios  de  construção  por
existirem   soluções   técnicas,   previstas  no  projeto,  visando  a
eliminação  dos  seus  impactos  nos  serviços  executados. Também não
procede  a  afirmação em relação ao impacto da manutenção dos serviços
públicos,  pois,  neste  caso,  não  se constatou vestígios das mesmas
terem sofrido tais serviços que causassem danos à pavimentação.
Resta  esclarecido  que  os fatores que proporcionaram o surgimento de
defeitos  construtivos são inerentes à baixa qualidade na execução das
obras.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 150.362.195-20  NOME: MARCELO DEDA CHAGAS
CARGO: PREFEITO MUNICIPAL
CPF  : 177.291.736-20  NOME: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
CARGO: DIRETOR PRESIDENTE DA EMURB
CPF  : 110.007.595-04  NOME: SILVIO DE ALMEIDA GOMES
CARGO: FISCAL DA OBRA

AÇÃO              :
1951
AGUES DE REESTRUTURAGCO URBANA, INTERLIGAGCO DE AREAS U
RBANAS E DE ADEQUAGCO DE VIAS-AGUES DE REESTRUTURA
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Ações  de  reestruturação  urbana,  interligação de áreas urbanas e de
adequação de vias
ORDEM DE SERVIÇO   : 182749
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
Pavimentação segunda etapa Av.São Paulo 28.600 M2 de superficie asfált
ica.
AGENTE EXECUTOR    :

*** TIPO DE ADMINISTRACAO NAO IDENTIFICADA ***
QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
CONTRATO DE REPASSE
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 3.740.000,00

6.2.4   CONSTATAÇÃO:
FUGA   AO   DEVIDO   PROCEDIMENTO   LICITATÓRIO   CARACTERIZADA   PELO
APROVEITAMENTO IRREGULAR DE LICITAÇÃO E CONTRATO COM MAIS DE SEIS ANOS
DE EXISTÊNCIA E VIGÊNCIA EXPIRADA.

FATO:
O  município  de Aracaju/SE, por intermédio da Secretaria Municipal de
Planejamento,  celebrou  o  Contrato  de  Repasse  nº 0151455-76/2002,



Controladoria-Geral da União                                                                Secretaria Federal de Controle Interno 432
Missão da SFC: “Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos.”

22º Sorteio de Unidades Municipais –  Aracaju - SE

objetivando  a Construção da Segunda Etapa da Av. São Paulo. Visando a
operacionalização da realização dessa obra, a SEPLAN celebrou convênio
municipal nº 102/2003 com a Empresa Municipal de Obras e Urbanização -
EMURB   (CNPJ:   13.118.243/0001-60).  Esta,  por  sua  vez,  resolveu
aproveitar  o  Contrato  nº 62/96, celebrado com a empresa inscrita no
CNPJ  com o n.º 33.412.792/0277-94, que tem como objeto a execução das
obras  de  abertura  e urbanização da Av. São Paulo. Esse contrato foi
resultante  da  Concorrência  001/96,  de  16/02/1996,  realizada pela
EMURB,  e celebrado, em 22/05/96, sem que tivessem sido assegurados os
recursos para sua execução, tanto é que a primeira ordem de serviço só
foi  emitida em 20/09/2002, após a celebração de Aditivo Revisional ao
Contrato  nº  62/96, que alterou o valor contratual de R$ 5.997.250,52
(proposto  na  licitação)  para  R$ 11.800.289,40, correspondendo a um
acréscimo  de 96,76%. O novo valor contratual foi calculado aplicando-
se  os  preços  unitários de serviços da tabela de preços da Companhia
Estadual  de  Habitação  e  Obras Públicas - CEHOP (empresa pública do
Governo  do Estado de Sergipe), com data base de julho/2002, majorados
com  uma  taxa  de  35%  de  BDI,  conforme  planilha anexa ao aditivo
revisional.
Consta  na  Cláusula  Quarta,  referente  à  Disponibilidade,  que  os
pagamentos  seriam  decorrentes  dos  recursos oriundos do Contrato de
Repasse  nº  0141119-83/2002,  celebrado em 03/07/2002, no valor de R$
500.000,00,  o qual foi utilizado para a construção da Primeira Etapa,
configurando  que  apenas no exercício de 2002 foram assegurados parte
dos  recursos  para  a execução das obras. Ocorre que os procedimentos
adotados  pela  Prefeitura,  através  da  EMURB,  caracterizam fuga ao
devido  processo  licitatório,  pois a mesma não poderia aproveitar um
contrato que já decorria 2.311 dias de celebrado (aproximadamente seis
anos  e  quatro meses), no qual estava estipulado um prazo de execução
de  apenas  240  dias,  consequentemente  se  encontrava expirado, não
encontrando  respaldo legal para ser objeto de aditivo revisional, por
ser  extemporâneo,  além  de lhe ser aplicada uma majoração de 96,76%,
bem superior ao previsto na Lei 8.666/93 (25%).

EVIDÊNCIA:
Edital de Concorrência nº 001/96, de 16/02/96, realizada pela EMURB;
Contrato  nº  62/96  celebrado  entre  a EMURB e a Construtora Queiroz
Galvão  S/A,  em  22/05/96;  Aditivo  Revisional ao Contrato nº 62/96,
celebrado  em  19/09/2002;  Ordem  de  Serviço  emitida  pela EMURB em
20/09/2002;  Contratos  de  Repasse  nº  0151455-76/2002 e nº 0141119-
83/2002, celebrados em 03/07/2002 e 24/12/2002, respectivamente.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"1.  A  Prefeitura  Municipal  de  Aracaju, no exercício financeiro de
1996,  no  Governo do então Prefeito Almeida Lima procedeu à licitação
pública,  na modalidade CONCORRÊNCIA PUBLICA nº 01/96, por menor preço
global  e  prazo  de  08  meses,  objetivando  contratar  empresa para
execução  de obras de abertura e serviços de engenharia da Avenida São
Paulo, através do EDITAL nº 001/96, de 19 de março de 1996.
2.  Participaram  do  certame  licitatório as empresas conforme quadro
abaixo discriminado:
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-------------------------------------------------------------------
        Firma                Prazo  de Execução    Valor Global em R$*
-------------------------------------------------------------------
Construtora  Queiroz  Galvão  Ltda.  08 meses             5.997.250,52
Construtora  Celi  Ltda.             08 meses             6.301.191,42
Atenco  Ltda.                       08  meses             6.308.749,14
Cobrate  Ltda.                      08  meses             6.310.806,60
-------------------------------------------------------------------
*  preços  praticados no ano de 1996 conforme propostas apresentadas a
CPL-EMURB.
.
3.  Em  30  de  abril  de  1996, foi publicada a ata de julgamento das
propostas  sendo  considerada vencedora a Empresa Queiroz Galvão Ltda,
com  valor  global  de  R$  5.997.250,52  (cinco  milhões novecentos e
noventa  e  sete  mil  duzentos  e  cinqüenta reais e cinqüenta e dois
centavos), com prazo para conclusão das obras de 08 meses;
4.  No  dia 02 de maio de 1996, foi concluído o relatório da CPL-EMURB
sendo  homologado e adjudicado à licitante vencedora no dia 21 de maio
de  1996,  por  via  do  então  Presidente  da  EMURB  engenheiro Luiz
Garibaldi Rabelo de Mendonça;
5. No dia 22 de maio de 1996, foi firmado o Contrato nº 62/1996, entre
a  Empresa Municipal de Obras e Urbanização e a Empresa Queiroz Galvão
S/A,  para  empreitada  por  preço  unitário  para execução da obra de
abertura e urbanização da avenida São Paulo, nesta capital;
6. O prazo para a conclusão dos serviços previsto na cláusula terceira
do contrato seria de 240 dias, ou seja, 08 meses;
7.  A  Cláusula  quinta  do ventilado contrato previa a prorrogação ou
alteração  dos  serviços  através  de termo aditivo, mediante expressa
manifestação das partes, em conformidade com a Lei;
8.  Os  recursos  para  a  realização  da obras seriam provenientes de
Convênio e/ou do Tesouro Municipal;
9.  Vale  salientar  que até aquele momento, a Administração Municipal
havia realizado um procedimento licitatório, uma licitante vencedora e
um  contrato  firmado  para  realização do objeto pactuado, ou seja, a
abertura, obras e serviços de engenharia da Avenida São Paulo;
10. Como não houve liberação de recursos federais a título de Convênio
naquele   exercício  financeiro  (1996),  a  Prefeitura  Municipal  de
Aracaju,  tendo  já garantidos os repasses para a realização das obras
por  via  do Ministério das Cidades, expediu o Ofício nº 244, de 03 de
julho  de  2002,  firmado pelo então Alcaide Municipal Marcelo Déda, à
licitante vencedora da Concorrência Pública nº 01/96 - Empresa Queiroz
Galvão  S/A,  solicitando  a  manifestação da mesma, no prazo de cinco
dias,  sobre  o  interesse  de  executar  a  obra  avençada  e  que se
encontrava paralisada;
11.  A  Empresa Queiroz Galvão S/A, por via de expediente datado de 08
de  julho  de  2002, externou à Administração Municipal o interesse em
realizar   a   obra   necessitando,  contudo,  a  revisão  dos  preços
contratados  em 1996, tendo em vista o longo período de paralisação da
obra;
12.  Para  este  fim,  a  Administração para atender a observância dos
princípios   da  legalidade,  moralidade  administrativa  e  interesse
público,  dentre  outros  (art.  37 caput), da Constituição Federal os
quais,  sem  duvida foram considerados pela EMURB, através de consulta
jurista  do  Douto Professor e Jurista Mineiro Luciano Ferraz, parecer
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em  anexo,  discorrendo em seu conteúdo sobre a possibilidade jurídica
em  contrato  administrativo  de retomada, prorrogação ou renovação do
ajuste  e  manutenção  do  equilíbrio  financeiro  econômico inicial e
atenção  às  exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, propugnando
em sua conclusão que:
"(...)
  a)  Existindo  interesse  das  partes  é  possível sim à execução do
contrato. Assistem-me elementos suficientes para formar a convicção de
que   é   legal   e   juridicamente  viável  a  execução  do  Contrato
Administrativo  nº  62/96  pela consulente. As figuras da retomada, da
prorrogação e da renovação possibilitam, qualquer delas, a execução da
obra pelo contratado;
b)  É  possível acordar a realização do objeto, observado o equilíbrio
econômico   financeiro   do  contrato.  O  direito  do  contratado  ao
equilíbrio  econômico  financeiro do contrato garante a manutenção dos
parâmetros  efetivos  da  proposta.  Desde  a  data  da  assinatura do
contrato,  os custos para execução da obra sofreram diversas variações
com   nítido   reflexo   sobre   a  proposta,  ensejando  reajustes  e
recomposições.   As  tabelas  de  custos  de  obras  da  Administração
contemplam essas variações, posto que elaboradas segundo parâmetros de
mercado,  Adotadas  as  cautelas  referidas  nesta razão, é razoável a
adoção  de  tais  tabelas  para  garantir  as  condições  efetivas  da
proposta;
(...)"
13.  Dessa  forma  foi  realizado  o aditivo revisional ao contrato nº
62/96, em 19 de setembro de 2002 entre a EMURB e a Queiroz Galvão S/A,
sendo  emitida  a  Ordem  de  Serviço  no dia 20 de setembro de 2002 e
vigência  a  partir  de  23  de  setembro  de  2002,  para serviços de
terraplanagem, pavimentação, drenagem e obras suplementares da avenida
Santa  Gleide,  entre  a  rua  radialista  Silva  Lima  e  a divisa do
município de Aracaju com Nossa Senhora do Socorro;
14.  Diante  disso,  Em  13  de janeiro de 2003 foi emitida a Ordem de
Serviço para os serviços terraplanagem, pavimentação, drenagem e obras
complementares da referida avenida, entre as avenidas Alcides Fortes e
rua Neópolis, com vigência em 14 de janeiro de 2003."

ANÁLISE DA EQUIPE:
Em  sua  justificativa  o  gestor  apresenta os dados da licitação que
serviu  de  base  para a celebração do Contrato nº 62/96 (Concorrência
Pública  nº  001/96).  Confirma  no item 8 que no edital previa que os
recursos  para  a  realização  da obras seriam provenientes do Tesouro
Municipal  e/ou Convênio. Conforme se observa, não há previsão de qual
convênio   seriam  utilizados  os  recursos,  e  até  mesmo  se  seria
municipal, estadual, federal ou outros.
Afirma  em seu item 10 que não houve liberação de recursos federais no
exercício  de  1996  e  que em julho de 2002, mais de seis anos após a
celebração  do Contrato nº 62/96, tendo já garantidos os repasses para
a  realização  das  obras por via do Ministério das Cidades, solicitou
manifestação  da empresa contratada (Queiroz Galvão) sobre o interesse
de  executar  a  obra  avençada  e  que se encontrava paralisada. Isso
comprova que não havia previsão de recursos para execução das obras na
ocasião  da licitação e não haviam recursos assegurados por ocasião da
assinatura  do  Contrato,  tanto  é  que  só  veio assegurar parte dos
recursos mediante a celebração de Contrato de Repasse com o Ministério
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das Cidades em 2002. Ressalta-se que a Prefeitura se refere à obra que
se  encontra paralisada, entretanto, há indícios que esta sequer tenha
sido iniciada, haja vista que as ART's - Anotações de Responsabilidade
Técnica  relativas  à confecção dos projetos e à execução das obras só
foram registradas no CREA/SE no exercício de 2002.
O  gestor afirma que a empresa concordou em executar as obras mediante
realização de uma revisão nos preços contratados e, visando a retomada
das  obras,  a  Prefeitura  celebrou  o  Termo  Aditivo  Revisional ao
Contrato  nº  62/96,  baseando-se  em  consulta formulada ao Professor
Luciano   Ferraz,   jurista   mineiro,   que   concluiu  ser  legal  e
juridicamente viável a execução do referido contrato. Cumpre ressaltar
que a Prefeitura anexou uma cópia de uma minuta de parecer extraído de
publicação do Fórum de Contratação e Gestão Pública realizado em junho
de  2002,  não  havendo  nenhuma  referência  ao  Contrato  nº62/96, à
Prefeitura Municipal de Aracaju, à EMURB ou sequer às obras da Av. São
Paulo, portanto, não sendo um documento jurídico que respalde o ato da
renovação do contrato.
Com  isso, resta comprovada a inadequação da renovação de contrato que
já   tinha  sua  vigência  expirada,  caracterizando  fuga  ao  devido
procedimento licitatório.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 150.362.195-20  NOME: MARCELO DEDA CHAGAS
CARGO: PREFEITO MUNICIPAL
CPF  : 177.291.736-20  NOME: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
CARGO: DIRETOR PRESIDENTE DA EMURB

6.2.5   CONSTATAÇÃO:
FALTA DE TRANSPARÊNCIA NOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS PÚBLICOS.

FATO:
O  município  de  Aracaju/SE,  por  intermédio da Empresa Municipal de
Obras  e  Urbanização  -  EMURB (CNPJ: 13.118.243/0001-60), celebrou o
Contrato  nº  62/96  com  a  empresa  de  CNPJ n.º 33.412.792/0277-94,
objetivando  a execução das obras de abertura e urbanização da Av. São
Paulo.  Esse  contrato  sofreu  diversos  aditivos,  sendo  um destes,
visando a alteração das especificações nas planilhas orçamentárias, de
forma  a  viabilizar  a  execução  do previsto no Plano de Trabalho do
Contrato  de Repasse nº 0151455-76/2002. Ocorre que, tanto na planilha
original,   quanto  nas  referentes  aos  diversos  aditivos,  constam
serviços  com  discriminação  genérica, sendo utilizada uma unidade de
medida genérica, denominada "verba", o que não permite a transparência
do  processo  de  pagamento  dos  serviços  aos órgãos de controle e à
sociedade  em  geral.  Os  pagamentos  que  foram  realizados com esta
unidade   de   medida   atingiram   o   montante   de  R$  122.453,99,
correspondendo  a  3,32%  dos  pagamentos  efetuados  com  recursos do
Contrato  de  Repasse  nº 0151455-76/2002. Tal procedimento infringe o
art.  7º,  §2º,  II da Lei 8.666/93, tendo sido expressada a proibição
desta  prática  em diversas decisões do Tribunal de Contas da União, a
exemplo dos Acórdãos nº 393/2003-Plenário e nº 1730/2006-Plenário.
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EVIDÊNCIA:
Planilha  do Contrato nº 62/96 celebrado entre a EMURB e a Construtora
Queiroz Galvão S/A, em 22/05/96; Planilha anexa ao Aditivo ao Contrato
nº 62/96, celebrado em 29/12/2003; Boletim de Medição nº 07, referente
à  medição dos serviços executados com recursos do Contrato de Repasse
nº 0151455-76/2002.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"No item PROJETOS, que no caso estão inclusos serviços de Consultoria,
utilizamos  a  medida  genérica denominada "verba", baseado no fato de
ter  sido  um  procedimento  rotineiro em diversos orçamentos de obras
elaborados  pela  EMURB,  não  havendo registro de questionamentos por
parte  de  nenhum  órgão  fiscalizador, até o momento da elaboração do
citado orçamento.
Conforme,  o engenheiro, Antonio Amílcar Martins, que já desempenhou a
função  de  consultor  em  Orçamentação da Assessoria de Arquitetura e
Engenharia do Supremo Tribunal Federal, em sua publicação, . "Programa
de  Aperfeiçoamento  Profissional",  recomenda que se utilize um valor
entre 2% e 5% do valor da obra para serviços  técnicos tais como:
levantamentos, projetos e outras despesas afins.
No caso  da obra em questão, utilizamos o valor correspondente a 2% do
valor total da obra, estando o mesmo no limite mínimo recomendado pelo
consultor.
Quanto  ao  item SERVIÇOS PRELIMINARES, esclarecemos que o valor de R$
297.765,12  corresponde  ao item "Serviços Preliminares" utilizado nas
03  etapas  da  obra  abertura da Av. São Paulo. Em anexo, Planilha de
Composição de Custos."

ANÁLISE DA EQUIPE:
A   transparência   dos   gastos   públicos   é   fundamental  para  o
acompanhamento  da  sociedade  e  dos órgãos de controle, bem como dos
tribunais  de contas, haja vista que se permite avaliar se os recursos
foram bem aplicados e não desperdiçados. Em sua justificativa o gestor
se   manifestou   a   respeito   dos   itens  "PROJETOS"  e  "SERVIÇOS
PRELIMINARES",  dos quais, não consta no processo os seus componentes,
qualitativa e quantitativamente, o que já deveria ter sido previsto na
elaboração do projeto e orçamento básico, podendo sofrer adequações no
decorrer  da  execução  das  obras,  caso  necessário.  Com isso, fica
confirmado  que  não houve transparência dos gastos com os mencionados
itens, pois estes poderiam ser desdobrados em serviços quantificáveis,
o que favoreceria a sua avaliação, logo, permanece o apontamento.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 150.362.195-20  NOME: MARCELO DEDA CHAGAS
CARGO: PREFEITO MUNICIPAL
CPF  : 177.291.736-20  NOME: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
CARGO: DIRETOR PRESIDENTE DA EMURB

6.2.6   CONSTATAÇÃO:
BAIXA  QUALIDADE  DOS SERVIÇOS EXECUTADOS, PROPORCIONANDO DETERIORAÇÃO
PRECOCE DA OBRA.
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FATO:
A  pavimentação  da Av. São Paulo está apresentando diversos danos, em
que  pese  ter  sido  concluída  a  menos  de  dois anos, conforme foi
detectado por ocasião de inspeção "in loco". Nessa ocasião, constatou-
se  a  presença de deformações na camada de revestimento da pista, por
muitas vezes chegando ao rompimento do asfalto e atingindo a camada de
base,  feita  de  cascalho ou mistura de solo com brita, a qual é quem
suporta   as   cargas  imprimidas  pelo  tráfego  dos  veículos.  Essa
deterioração precoce de alguns trechos da pavimentação se deve à baixa
qualidade na execução dos serviços. Ainda foi detectado que, em alguns
locais  danificados,  a provável causa é a deficiência dos serviços de
drenagem  das  águas  pluviais que encontram dificuldade para escoarem
para  as caixas coletoras, devido à erro na execução de algumas destas
que  foram  construídas  com a abertura para a entrada das águas muito
estreita,  em  desacordo  com  o projeto, e muitas vezes chegando a se
fechar  completamente  devido  ao  recalque nos pontos de apoio da sua
tampa, bem como a irregularidades no acabamento da capa asfáltica. Com
isso,  as águas pluviais não escoam da forma preconizada pelo projeto,
causando  infiltração  imprevista  nas  camadas de pavimentação, o que
proporciona  sua  deterioração  precoce.  Os  problemas já haviam sido
detectados  durante a execução das obras, conforme pode ser constatado
nos Laudos de Vistoria nºs 2 a 5 emitidos pela Caixa.

EVIDÊNCIA:
Laudos de Vistoria nºs. 2, 3, 4 e 5 emitidos pela Caixa;
Registro  fotográfico dos serviços executados com recursos do Contrato
de Repasse n. 0151455-76/2002.

Esquina com a Rua José Vieira de Andrade.
Caixa  coletora  não  permitindo  a  vazão  das  águas de chuva que se

acumulam no pavimento.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"A  obra  da  Av. São Paulo foi executada em obediência aos projetos e
especificações.  Os  materiais  aplicados  na  obra foram ensaiados de
laboratório,  e  os  serviços  de campo foram controlados submetidos a
controle tecnológico de compactação.
Naturalmente,  por  se  tratar  de uma obra linear com grande extensão
sujeita  às  variações  de  clima  durante  a  sua  construção,  cujos
materiais  aplicados  são  originados  em  sua  maioria  de jazidas de
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material  de  empréstimo,  é  factível que em pontos dispersos da obra
sejam  observadas discretos vícios de construção associados a eventual
heterogeneidade   do  solo  utilizado  como  material  de  construção,
variações   de   umidade   no   material   lançado   e/ou  compactação
insuficiente.
Cabe  ressaltar  que  diferentemente do padrão europeu onde se logra o
controle  contínuo  de  compactação  através  equipamentos  ainda  não
disponíveis  em  nosso  país,  o  modelo  de  controle  tecnológico de
compactação  em  voga  no  Brasil é baseado na determinação pontual de
desvios  de umidade e grau de compactação no campo, de forma que não é
possível  a  realização de ensaios em toda a superfície da obra, sendo
assim uma prática comum na engenharia rodoviária brasileira à execução
de  ações  corretivas  pós-construtivas  em pontos localizados que não
apresentem  o  desempenho  desejado. Assim, no caso da obra da Av. São
Paulo  as  ações  corretivas que vêm sendo efetuadas após a construção
são   eventos   comuns   em  obras  rodoviárias,  requerendo  pequenas
intervenções,  registrando-se  que  em nenhum momento foi identificado
algum   vício   de   construção   significativo  que  comprometesse  a
funcionalidade  da  via  e  ou  envolvesse  a  aplicação  de  recursos
significativos para sua correção.
Um  outro  aspecto  que  deve  ser observado é que as vias urbanas, ao
contrário das rodovias, são interceptadas de forma significativa pelas
redes  de  serviços  urbanos de água, esgoto e telefonia, bem como por
efluentes  domésticos  não  cadastrados,  de  forma que estas vias são
altamente  impactadas  por  serviços de manutenção das redes urbanas e
por  águas  servidas não coletas pela rede de esgoto que acabam também
por provocar danos localizados na via."

ANÁLISE DA EQUIPE:
As  justificativas  apresentadas não procedem, haja vista que os danos
constatados  não  são  comuns  quando  se executa a obra primando pela
qualidade  de  todos os serviços, não sendo relevante se os vícios que
surgem são significativos ou envolvam grande montante de recursos para
sua  correção.  Além disso, não se pode considerar que o surgimento de
vícios   de   construção   e  necessidade  de  ações  corretivas  pós-
construtivas   seja   uma  prática  normal  na  engenharia  rodoviária
brasileira,  pois a finalidade de realização de ensaios de laboratório
e acompanhamento tecnológico da execução dos serviços é para que estes
sejam  concluídos  com  qualidade  suficiente  para obter o desempenho
desejado  sem  necessidade  de  correções  pós-construtivas, sendo, em
relação  às variações que surjam durante a execução das obras devido à
heterogeneidade  dos  materiais  ou outros fatores, tomadas as devidas
providências  tempestivamente,  de  forma  que  não  sejam necessárias
correções pós-construtivas. Tanto é que, durante a execução das obras,
já  vinham  ocorrendo  alguns  problemas  de ordem executiva, conforme
registrado nos Laudos de Vistoria nºs 7 e 8 emitidos pela Caixa.
Os  trechos  danificados e os pontos localizados, observados durante a
inspeção  "in  loco", não sofreram nenhuma ação corretiva, conforme se
observa  nas  fotografias  apresentadas  no campo das evidências deste
fato,  portanto  não  procede  a  informação  que vêm sendo executadas
pequenas ações corretivas.
Alguns  dos problemas detectados no sistema de drenagem foram causados
por  recalque  dos  apoios das tampas das caixas coletoras ou execução
com  cotas abaixo das projetadas, dificultando a entrada das águas nas
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galerias,  também  não  tendo  sido  constatada  a realização de ações
corretivas   destes   defeitos,   que  apesar  de  serem  localizados,
interferem no desempenho da pavimentação.
Quanto  às  interferências  de  serviços  públicos  inerentes  às vias
urbanas,  não  procede  a  ocorrência  de  vícios  de  construção  por
existirem   soluções   técnicas,   previstas  no  projeto,  visando  a
eliminação  dos  seus  impactos  nos  serviços  executados. Também não
procede  a  afirmação em relação ao impacto da manutenção dos serviços
públicos,  pois,  neste  caso,  não  se constatou vestígios das mesmas
terem sofrido tais serviços que causassem danos à pavimentação.
Resta  esclarecido  que  os fatores que proporcionaram o surgimento de
defeitos  construtivos são inerentes à baixa qualidade na execução das
obras.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 150.362.195-20  NOME: MARCELO DEDA CHAGAS
CARGO: PREFEITO MUNICIPAL
CPF  : 177.291.736-20  NOME: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
CARGO: DIRETOR PRESIDENTE DA EMURB
CPF  : 342.432.245-87  NOME: RENAN MOREIRA SANDES
CARGO: FISCAL DA OBRA

6.2.7   CONSTATAÇÃO:
SUPERDIMENSIONAMENTO  NO ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SOLOS
PARA A PAVIMENTAÇÃO.

FATO:
O  projeto  de  pavimentação e urbanização da Av. São Paulo, elaborado
pela   empresa  de  CNPJ  n.º  13.947.221/0001-13  contém  o  mapa  de
localização  da  Jazida  Escurial,  que  foi  estudada e considerada a
ocorrência  de  solo  para  ser  utilizada na execução dos serviços de
pavimentação,  conforme  consta  na  folha  033,  Volume  Técnico I do
Processo  nº2646.0151455-76/2002.  Segundo  este  mapa, a distância da
área  estudada  da  jazida  para  o  início do trecho pavimentado é de
28,4km.
Como a extensão do trecho pavimentado é de 2,2km, a distância média de
transporte (DMT) deste material deveria ter sido considerada de 29,5km
(distância fixa da jazida de 28,4km, acrescida de 1,1km correspondente
à  metade  da  extensão  do trecho pavimentado). Entretanto, consta na
planilha  orçamentária a previsão do serviço de transporte de material
de  base  e sub-base com DMT=43km e 30% de empolamento, caracterizando
um  superdimensionamento  no  orçamento  deste  serviço em 13,5km, que
equivale a 298.001,77 m3xkm, com reflexo financeiro de R$ 169.861,01.
Ressalta-se  que  consta  no  último  boletim  de  medição  (BM  nº 7,
referente  ao  período de 01 a 30/08/2003), em seu item 02.11, que foi
medido  o  referido  serviço  no quantitativo de 949.190,82 m3xkm a um
preço  unitário  de  R$  0,57  por  m3xkm,  atingindo o montante de R$
541.038,77.  Isso  indica  que  foi  medido o serviço de transporte de
solos  para  a  execução da pavimentação com uma distância maior que a
prevista em projeto.
No   processo   nº2646.0151455-76/2002   não  foi  constatada  nenhuma
justificativa para esta divergência de distâncias (medida x prevista),
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a  qual caracterizou o superdimensionamento dos serviços de transporte
de solos.

EVIDÊNCIA:
Projeto  de  pavimentação  da  Av.  São  Paulo,  elaborado  pela CPL e
constante  do  Processo  nº2646.0151455-76/2002  da  Caixa; Boletim de
Medição  n. 07, referente à última medição dos serviços executados com
recursos do Contrato de Repasse n. 0151455-76/2002.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"O  Projeto  de  Implantação  da  Av. São Paulo previa a utilização em
serviços  de  Sub-  Bases  e  Bases,   material granular originário da
Jazida  Escurial   Empreendimento  Ltda, localizada a uma distância de
28,4 km da obra. Ocorreu que no período de execução da citada obra,  a
empresa  Escurial  Empreendimento  Ltda  (proprietária da Jazida), não
teve condições de nos atender no fornecimento dos materiais granulares
necessários  para  execução  de  tais  serviços  devido a compromissos
assumidos  anteriormente  com outros Clientes. Como a indicação de uma
jazida  em projeto não prevê um compromisso oficial do proprietário em
fornecer  os materiais,  tivemos que procurar uma outra alternativa. A
única  jazida  disponível  com  a  menor  distância até a obra e cujos
materiais  atendessem  às  especificações vigentes se encontrava a uma
distância  de  43  km  (Jazida  Tiririca).  Tentamos  a  utilização do
material  alternativo  denominado  brita graduada, mas o mesmo ficaria
com  preço  superior ao material granular . Apesar da solução ser mais
onerosa  que  a prevista em projeto foi a mais econômica no período da
execução da obra. Anexo croqui."

ANÁLISE DA EQUIPE:
Em  sua  justificativa  o  gestor  afirma  que,  apesar de prevista no
projeto,  a  jazida  Escurial  não  foi  utilizada  devido  à falta de
condições de atendimento à obra, por isso foi encontrada a alternativa
da  utilização  da  jazida  Tiririca.  Entretanto,  esta afirmação não
elimina  a  constatação  de  superdimensionamento  no quantitativo dos
serviços  de  transporte de solos para a pavimentação, pois, de acordo
com  a  documentação  apresentada, na planilha orçamentária já havia a
previsão   do   quantitativo   deste   serviço   com   DMT=43km,  que,
coincidentemente, é a distância da jazida Tiririca.
Tendo  em  vista que a planilha orçamentária é anterior à execução das
obras,  consequentemente,  antes  de  detectada  a  possível  falta de
condições de atendimento da jazida Escurial, a justificativa do gestor
não guarda respaldo com os dados obtidos no processo, logo permanece o
apontamento.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 150.362.195-20  NOME: MARCELO DEDA CHAGAS
CARGO: PREFEITO MUNICIPAL
CPF  : 177.291.736-20  NOME: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
CARGO: DIRETOR PRESIDENTE DA EMURB

6.3 - PROGRAMA
1128
URBANIZACAO, REGULARIZACAO E INTEGRACAO DE ASSENTAMENTOS PRE
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AÇÃO              :
0634
APOIO A MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE DE ASS
ENTAMENTOS PRECARIOS - MELHORIA DAS CONDICOES DE HABI
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Urbanização  de  assentamentos  precários podendo compreender: obras e
serviços de infra-estrutura e recuperação ambiental;
construção de equipamentos comunitários; implantação e parcelamento de
glebas; desenvolvimento de trabalho social e comunitário.
ORDEM DE SERVIÇO   : 182757
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
Construção de unidades habitacionais.
AGENTE EXECUTOR    :
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU                       O
ORGAO PUBLICO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
CONTRATO DE REPASSE
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 8.757.516,16

6.3.1   CONSTATAÇÃO:
OBRAS INACABADAS PREJUDICANDO O ATINGIMENTO TOTAL DO OBJETIVO.

FATO:
O  município  de Aracaju/SE, por intermédio da Secretaria Municipal de
Planejamento,  celebrou  o  Contrato  de  Repasse  n. 0167819-02/2004,
objetivando  a execução de Serviços de Infra-estrutura e Construção de
um Centro Produtivo no Bairro Santa Maria. As obras de infra-estrutura
compõem-se  de macro e micro drenagem, terraplenagem e pavimentação do
Conjunto  Padre  Pedro,  1ª  Etapa.  Visando  a  operacionalização  da
realização  dessa  obra,  a  SEPLAN  celebrou  convênio  municipal  nº
117/2004 com a Empresa Municipal de Obras e Urbanização - EMURB (CNPJ:
13.118.243/0001-60).  Esta,  por  sua vez, contratou a empresa de CNPJ
10.788.628/0001-57, vencedora da Concorrência 011/2004, de 26/10/2004.
As   obras  estão  com  um  percentual  executado  em  torno  de  85%,
entretanto,  os  serviços  de  macro  drenagem, Construção do Canal de
Lançamento   2  e  a  Canaleta  3  estão  paralisados  em  virtude  da
necessidade  de retirada de moradores que habitam os locais onde serão
executados  os  serviços.  Segundo  informações da EMURB, a negociação
para  a  retirada  dos  moradores  se encontra em andamento. Quanto ao
Canal  de  Lançamento  2  não  se  constata maiores problemas, pois os
serviços  que  faltam  não  causam  impedimento  do  funcionamento  do
dispositivo  de  drenagem,  porém  melhora o fluxo das águas pluviais,
entretanto a Canaleta 3, que está projetada ao longo da margem da Av.
do  Contorno I, sua inexecução compromete grande parte da pavimentação
e das condições de habitabilidade, pois ela terá a função de captar as
águas  oriundas  do  escoamento  superficial  do  morro  adjacente  ao
complexo habitacional e conduzi-las aos canais de direcionamento.

EVIDÊNCIA:
Projetos  contidos  no  Processo  nº2646.0167819-02/2004;  Boletim  de
Medição  nº 011, referente aos serviços executados até o período de 01
a  31/05/2006;  Laudo  de  Vistoria  nº  9,  de  08/08/2006;  Registro
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fotográfico.
.

Final do Canal de Lançamento 2

.

Av.  do  Contorno  I  - Local previsto para execução da Canaleta 3 -
Residências a serem removidas

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"Para  que  seja executado a canaleta 03 é necessário remover todas as
casas  da  encosta  do  Morro do Avião. O Município de Aracaju já esta
construindo   328  unidades  Habitacionais,  e  em  fase  de  Processo
Licitatório a construção de mais 918, todas localizadas no Bairro Novo
no  município  de Aracaju/SE. Tão logo seja possível faremos a remoção
destas famílias para podermos concluir as obras.
Para  a  construção  do  canal  de  lançamento  02  será  necessária a
desapropriação  de  um imóvel que se encontra na área de interferência
do   referido  canal,  cujas  negociações  para  liberação  do  imóvel
encontra-se em andamento."

ANÁLISE DA EQUIPE:
O  gestor  afirma  que está tomando providências visando a remoção das
famílias  que  se  encontram  no  local dos serviços que restam para a
conclusão das obras. Com isto, corrobora a situação de obra inacabada,
que  fica  a depender de fatores externos (construção de residências e
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remoção de famílias) para que seja retomada a sua execução e possa ser
concluída,  proporcionando, após isso, condições para o atingimento do
objetivo do Programa.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 150.362.195-20  NOME: MARCELO DEDA CHAGAS
CARGO: PREFEITO MUNICIPAL
CPF  : 235.018.125-15  NOME: VALMOR BARBOSA BEZERRA
CARGO: DIRETOR PRESIDENTE DA EMURB

6.3.2   CONSTATAÇÃO:
FALTA DE TRANSPARÊNCIA NOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS PÚBLICOS.

FATO:
O  município  de  Aracaju/SE,  por  intermédio da Empresa Municipal de
Obras  e  Urbanização  -  EMURB (CNPJ: 13.118.243/0001-60), celebrou o
Contrato  nº  99.020/05-0  com  a  empresa de CNPJ 10.788.628/0001-57,
vencedora  da  Concorrência  nº  011/2004,  objetivando a execução das
obras  de  Infra-estrutura  do  Conjunto  Padre Pedro, no Bairro Santa
Maria,  1ª  Etapa,  no valor inicial de R$ 6.480.718,67. Esse contrato
sofreu  dois  aditivos de valor, sendo o primeiro de R$ 595.809,09 e o
segundo  de  R$  391.565,50,  passando  o  valor  total da obra para R
$7.468.093,26,  correspondendo a um aumento de 15,2%, segundo a EMURB,
isso  ocorreu  em  virtude de a obra ter sido licitada e executada com
base  em  projeto  básico,  o  qual  faz parte do Plano de Trabalho do
Contrato  de  Repasse  nº  0167819-02/2004.  Frisa-se  que  está sendo
pleiteado  novo  aditivo  no valor de R$190.990,13 devido ao acréscimo
nos  serviços  de drenagem. Ocorre que, na planilha original consta no
item  01.003  como Remanejamento de Serviços Públicos, sendo utilizada
uma  unidade  de  medida  genérica, denominada "verba", no valor de R$
85.000,00,  bem  como no 4º Aditivo ao Contrato (segundo com alteração
de  valor)  existem  dois serviços que merecem atenção: o primeiro com
discriminação  genérica  de  Conjunto  de  Bancos  Tubular, medido por
conjunto,  sendo  18  unidades  ao  preço de R$ 1.651,32, e o segundo,
Passarelas, medidas por unidade ao preço de R$ 96.000,00. Em análise à
documentação  apresentada, não se constatou a discriminação das partes
componentes   de  cada  elemento  (passarela  ou  conjunto  de  bancos
tubulares)  e  do  orçamento  dos mesmos. Com isso, fica prejudicada a
transparência  do  processo de pagamento destes serviços aos órgãos de
controle  e  à  sociedade em geral. Os pagamentos que foram realizados
com unidades de medida genérica atingiram o montante de R$ 182.651,32,
correspondendo  a  2,45%  do  contratado  com  recursos do Contrato de
Repasse  nº  0167819-02/2004.  Tal  procedimento  não é permitido pelo
Tribunal  de  Contas  da  União  que  expressou  em  diversas decisões
proferidas a proibição desta prática.

EVIDÊNCIA:
Planilha  do  Contrato  nº  99.020/05-0  celebrado  entre  a EMURB e a
empresa  Delta  Construções  S/A,  em 05/04/2005; Planilha anexa ao 4º
Aditivo ao Contrato nº 99.020/05-0.
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MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"Durante  a  execução das obras no Conjunto Padre Pedro, obra urbana e
de  população bastante carente, foram executados, em todo conjunto, os
serviços  de  remoção  e  recuperação  dos ramais de água em quase sua
totalidade,   como   também   o  rebaixamento  de  parte  da  rede  de
abastecimento  de água, pois essas tubulações estavam interferindo nas
obras de terraplenagem devido às cotas em que se encontravam. Todos os
ramais  foram  substituídos,  pois  com  o  rebaixamento  do  subleito
executado  pelas máquinas, os mesmos foram danificados, bem como parte
da  rede  de  abastecimento  de  água.  Os  cálculos para se chegar ao
montante  de  R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), foram baseados
na composição de preço unitário, solicitado pela fiscalização à época.
Foram   executados   cerca  de  1.272  ramais  e  532  m  de  rede  de
abastecimento de água de 50 mm."

ANÁLISE DA EQUIPE:
A   transparência   dos   gastos   públicos   é   fundamental  para  o
acompanhamento  da  sociedade  e  dos órgãos de controle, bem como dos
tribunais  de contas, haja vista que se permite avaliar se os recursos
foram bem aplicados e não desperdiçados. Em sua justificativa o gestor
se  manifestou a respeito de um item apontado em que não foi praticada
a   transparência   em  seus  pagamentos  (Remanejamento  de  Serviços
Públicos),   pois   não   consta  no  processo  os  seus  componentes,
qualitativa e quantitativamente, o que já deveria ter sido previsto na
elaboração do projeto e orçamento básico, podendo sofrer adequações no
decorrer  da execução das obras, em virtude da dificuldade de precisão
em  sua  previsão.  Entretanto, em relação aos demais itens apontados,
não  foi  apresentada  justificativa e seus componentes são facilmente
quantificáveis, não se justificando a falta de detalhamento. Com isso,
permanece o apontamento.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 150.362.195-20  NOME: MARCELO DEDA CHAGAS
CARGO: PREFEITO MUNICIPAL
CPF  : 235.018.125-15  NOME: VALMOR BARBOSA BEZERRA
CARGO: DIRETOR PRESIDENTE DA EMURB

6.3.3   CONSTATAÇÃO:
BAIXA  QUALIDADE  DOS SERVIÇOS EXECUTADOS, PROPORCIONANDO DETERIORAÇÃO
PRECOCE DA OBRA.

FATO:
As  obras  de infra-estrutura do Conjunto Padre Pedro, no Bairro Santa
Maria,  são  integrantes  do  Plano de Trabalho do Contrato de Repasse
nº0167819-02/2004  e,  embora  os serviços de pavimentação tenham sido
recentemente   concluídos,   estão   apresentando  diversos  problemas
estruturais  devido  a defeito construtivo, conforme foi detectado por
ocasião  de  inspeção  "in  loco".  Os principais problemas detectados
foram:  deformações  na  camada  de  revestimento  devido  à  controle
inadequado  de compactação ou excesso de umidade do material durante a
execução,  denominadas de "borrachudos", recalques na pavimentação nas
proximidades  dos  poços  de visita, devido à reaterro com compactação
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insuficiente;  tampas  de caixas coletoras muito próximas da camada de
revestimento  por erro de cota ou recalque do meio-fio onde se apoiam,
dificultando  a  entrada das águas pluviais, bem como foi detectado um
problema  nos  serviços  de macro drenagem que é a fuga de material de
aterro  devido à má colocação da manta de geotêxtil no revestimento do
Canal  de Lançamento 2, causando o seu assoreamento. Essa deterioração
precoce das obras se deve à baixa qualidade na execução dos serviços.
Ainda  foi  detectado que foram realizados serviços de interligação da
rede  coletora  de  águas  servidas  na  tubulação  de  esgoto  após a
conclusão  da pavimentação, causando danos que, mesmo após corrigidos,
transformar-se-ão  em pontos frágeis da pavimentação. Vários problemas
de  ordem executiva já haviam sido detectados durante a realização das
obras,  conforme  pode ser constatado nos Laudos de Vistoria nºs 7 e 8
emitidos pela Caixa.

EVIDÊNCIA:
Laudos de Vistoria nºs 7 e 8 emitidos pela Caixa; Registro fotográfico
dos serviços executados com recursos do Contrato de Repasse nº0167819-
02/2004.
.

Recalque do reaterro em volta de poço de visita

.

Caixa coletora com entrada de água prejudicada

.
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Pavimentação,  recentemente  concluída, danificada para interligação
das águas servidas na rede de esgoto

.

Fuga de material através da manta de geotêxtil

.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
"As  obras de infra-estrutura do Conjunto Padre Pedro foram executadas
em obediência aos projetos e especificações. Os materiais aplicados na
obra  foram  ensaiados  de  laboratório,  e os serviços de campo foram
controlados submetidos a controle tecnológico de compactação.
Obras lineares como vias e rodovias apresentam grande extensão e estão
sujeitas  às  variações  de  clima durante a sua construção. Por outro
lado, os materiais aplicados na obra, são em sua maioria originados de
jazidas  de  material  de  empréstimo,  de  forma que é natural que em
pontos   dispersos  da  obra  sejam  observados  discretos  vícios  de
construção  associados  a  eventual  heterogeneidade do solo utilizado
como  material de construção, variações de umidade no material lançado
e/ou  compactação  insuficiente, uma vez que o controle tecnológico da
compactação  sendo  efetuado  por amostragem não permite que se ensaie
todo o universo dos materiais aplicados.
Também  se  deve  considerar  que  Conjunto  Padre Pedro é uma área em
processo   de   urbanização  que  ainda  conta  com  várias  ruas  com
pavimentação  em  terra.  Assim,  é  natural que o carreamento de solo
durante  as  chuvas  venha  a  provocar danos em pontos localizados do
sistema de drenagem os quais acabam por provocar danos no pavimento.
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Um  outro  aspecto  que  deve  ser observado é que as vias urbanas, ao
contrário das rodovias, são interceptadas de forma significativa pelas
redes  de  serviços  urbanos de água, esgoto e telefonia, bem como por
efluentes  domésticos  não  cadastrados,  de  forma que estas vias são
altamente  impactadas  por  serviços de manutenção das redes urbanas e
por  águas  servidas não coletas pela rede de esgoto que eventualmente
podem provocar danos localizados no pavimento."

ANÁLISE DA EQUIPE:
As  justificativas  apresentadas não procedem, haja vista que os danos
constatados  não  foram  localizados  e  já vinham ocorrendo durante a
execução das obras, conforme registrado nos Laudos de Vistoria nºs 7 e
8  emitidos  pela  Caixa.  Ademais,  o gestor informa que os materiais
utilizados  foram  ensaiados  em  laboratório  e  os serviços de campo
submetidos à controle tecnológico, e que por estes serem efetuados por
amostragem  não  permitem  a  abrangência  do  universo  dos materiais
aplicados,   originários  de  jazidas  e  solos  heterogêneos,  o  que
possibilita  o surgimento de discretos pontos de vícios de construção,
o que tem procedência quando ocorridos, de forma localizada, durante a
execução das obras e que devem ser prontamente corrigidos, entretanto,
no  caso das obras do Conjunto Padre Pedro não procede tal afirmativa,
pois  trata-se  de  defeitos  observados  em  diversos  trechos após a
conclusão das obras de pavimentação, bem como, convém esclarecer que a
finalidade   de  realização  de  ensaios  em  laboratório  e  controle
tecnológico  em  campo  é  para  não permitir a ocorrência de defeitos
construtivos,  e  caso ocorram, devido à heterogeneidade dos materiais
ou  outros fatores, sejam minimizados e prontamente corrigidos durante
o  período  de  execução  das  obras.  O  gestor  ainda  se referiu às
variações  climáticas  a  que  estavam  sujeitas  as  obras devido sua
extensão, o que não procede em relação à obra do Conjunto Padre Pedro.
Afirma  ainda  que, por ser uma área em processo de urbanização, conta
com   várias   ruas   com  pavimentação  em  terra,  proporcionando  o
carreamento  de  solos  para o sistema de drenagem, o que não procede,
tendo  em  vista  que  não ficaram ruas sem pavimentação adjacentes às
pavimentadas  com  recursos  deste  Contrato  de  Repasse  de  forma a
contribuir  com  carreamento  de  solos,  além  de  que,  os problemas
detectados  no  sistema  de  drenagem  foram causados por recalque dos
apoios  das  tampas  das caixas coletoras ou execução com cotas abaixo
das  projetadas,  dificultando  a entrada das águas nas galerias, e no
caso  da  macro  drenagem,  ocorreu  carreamento  do solo do aterro em
função  da  má  colocação da manta de geotêxtil, sendo este um defeito
localizado. Quanto às interferências de serviços públicos inerentes às
vias  urbanas,  não  procede  a ocorrência de vícios de construção por
existirem   soluções   técnicas,   previstas  no  projeto,  visando  a
eliminação  dos  seus  impactos  nos  serviços  executados. Também não
procede  a  afirmação em relação ao impacto da manutenção dos serviços
públicos,   pois,   neste   caso,   as  obras  de  pavimentação  foram
recentemente   concluídas,   portanto,  não  devem  ter  sofrido  tais
serviços,  exceto quanto às interligações da rede de esgoto realizadas
pelo  Governo  do  Estado  que causaram danos à pavimentação em pontos
localizados,  o  que  poderia  ter  evitado  mediante  coordenação dos
trabalhos  durante  o  período  de  execução  da  pavimentação.  Resta
esclarecido que os fatores que proporcionaram o surgimento de defeitos
construtivos são inerentes à baixa qualidade na execução das obras.
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IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 150.362.195-20  NOME: MARCELO DEDA CHAGAS
CARGO: PREFEITO MUNICIPAL
CPF  : 235.018.125-15  NOME: VALMOR BARBOSA BEZERRA
CARGO: DIRETOR PRESIDENTE DA EMURB
CPF  : 342.432.245-87  NOME: RENAN MOREIRA SANDES
CARGO: FISCAL DA OBRA

AÇÃO              :
0644
APOIO A URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS (HABITAR
-BRASIL) - NACIONAL
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Urbanização   e   assentamentos   subnormais   na  cidade  de  Aracaju
ORDEM DE SERVIÇO   : 182759
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
Ações  de  regularização  fundiaria, água, esgoto drenagem recuperação
ambiental iluminação pública e sistema viário
AGENTE EXECUTOR    :
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU                       O
ORGAO PUBLICO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
CONTRATO DE REPASSE
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 8.196.290,00

6.3.4   CONSTATAÇÃO:
ATENDIMENTO   PARCIAL  DAS  RECOMENDAÇÕES  DA  CONTROLADORIA-GERAL  DA
UNIÃO EM SERGIPE.

FATO:
O  resultado  da  inspeção  física  realizada nas obras de execução de
infra-estrutura  urbana  e unidades de reassentamento subnormais (UAS)
no  bairro  Coroa  do  Meio, objeto do Contrato de Repasse n° 0126284-
82/2001  celebrado  entre  a  Caixa  Econômica  Federal e a Prefeitura
Municipal   de  Aracaju,  no  valor  total  de  R$  8.196.290,00,  com
interveniência  da  Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN e da
Empresa   Municipal   de   Urbanização  -  EMURB,  apontou  que  houve
atendimento  parcial  por  parte  da  Unidade  Executora Municipal das
recomendações,  abaixo mencionadas, feitas pela Controladoria-Geral da
União  em  Sergipe, constantes do Relatório de Auditoria n° 161427, de
19/04/2005:
I)  exigir  da Unidade Executora Municipal (UEM - Secretaria Municipal
de Planejamento/SEPLAN) a elaboração do Relatório de Impacto Ambiental
e  conseqüente  aprovação  dos  Órgãos  Ambientais  (ADEMA/IBAMA), nos
termos  dos  arts.2º,  3°  e 9° da Resolução CONAMA n° 01/86, tendo em
vista  que  se  trata  de  execução  de  obras  em  local de interesse
ambiental;
II)   Atendimento  às  condições estabelecidas no Termo de Ajustamento
de  Conduta   elaborado pelo Ministério Público Federal em Sergipe que
solicitou  a  apresentação  de um levantamento  cadastral,  contendo o
nivelamento das Curvas de Nível da linha de Mangue recuperável;
III)   Adotar   medidas   no  sentido  de  reforçar a fundação das 327
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primeiras unidades habitacionais executadas;
IV) promover a revitalização do mangue;
V)  providências  urgentes  no sentido de conter o aumento dos efeitos
impactantes no ecossistema da região;
VI) implantar Sistema de Esgotamento Sanitário na região;
VII)   regularizar   todas   as   ligações   clandestinas  na  rede de
drenagem  pluvial,  em cumprimento à condição estabelecida no item "8"
da Licença de Instalação nº 209/2002.

EVIDÊNCIA:
Resposta  à Solicitação de Fiscalização SF n° 182759/01, de 31/07/2006
e
Inspeção física no local das obras.
-  Registros  fotográficos  da  inspeção física realizada nas obras do
Programa Habitar-Brasil Bid no bairro Coroa do Meio:

Contrato de Repasse n° 0126284-82/2001
Detalhe  da  placa  da  obras  de infra-estrutura urbana e unidades de

reassentamento  subnormais  (UAS),  no  bairro  Coroa  do  Meio.

Contrato de Repasse n° 0126284-82/2001
Detalhe   da   contaminação  do  manguezal  provocada  pelas  ligações
clandestinas de esgoto na rede de drenagem pluvial, no Bairro Coroa do

Meio.



Controladoria-Geral da União                                                                Secretaria Federal de Controle Interno 450
Missão da SFC: “Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos.”

22º Sorteio de Unidades Municipais –  Aracaju - SE

Contrato de Repasse n° 0126284-82/2001
Detalhe   da   contaminação  do  manguezal  provocada  pelas  ligações
clandestinas de esgoto na rede de drenagem pluvial, no Bairro Coroa do

Meio.

Contrato de Repasse n° 0126284-82/2001
Detalhe   da   contaminação  do  manguezal  provocada  pelas  ligações
clandestinas de esgoto na rede de drenagem pluvial, no Bairro Coroa do

Meio.

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
A Empresa Municipal de Urbanização - EMURB e a Secretaria Municipal de
Planejamento - SEPLAN, por meio dos Ofícios Externos s/n de 10/09/2006
e   nº.   1484/2006,  ref.  GP/SEPLAN,  de  09  de  outubro  de  2006,
respectivamente, enviaram as seguintes informações:
I - "Após a auditoria desta CGU a Prefeitura enviou ao Órgão Ambiental
Estadual  -  ADEMA,  ofício  nº  418/2005, de 07/04/2005, cópia anexa,
solicitando  posicionamento  com  respeito  ao  Diagnóstico  Ambiental
aprovado  por  aquele  órgão,  que  condicionou a emissão das Licenças
Prévia  e  de  Instalação  até  o  estágio  atual  em  substituição ao
Relatório  de  Impacto Ambiental - RIMA. Em resposta, a ADEMA informou
que  o  Diagnóstico  Ambiental  se  respaldou  na  Resolução do CONAMA
237/97,   que  regulamenta  os  aspectos  do  licenciamento  ambiental
estabelecido   na   Política  Nacional  do  Meio  Ambiente,  bem  como
esclareceu que os impactos negativos causados pelo Projeto na Coroa do
Meio  seriam  compensados pelas medidas mitigadoras adotadas, conforme
Ofício  nº  290/2005,  da  ADEMA,  que  encaminha o CI nº 34/2005,  de
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02/05/2005."
II  -  "Estamos  encaminhando,  em  anexo, planilha resumo da proposta
inicial e da proposta atual que mostra a situação do projeto UAS Coroa
do Meio quanto às áreas a serem urbanizadas e recuperadas.
Esclarecimentos:
Área  1  -  Na  proposta  inicial  do  projeto  aprovado  pelos órgãos
competentes  a  área total de aterro existente consolidado ao longo da
Avenida  Perimetral (área já ocupada com as habitações existentes) era
de 25.715,27 m² permanecendo na proposta atual o mesmo valor.
Área  2 - Quanto a área total do mangue autorizado a ser aterrado para
a  construção  dos equipamentos comunitários (museu do Mangue, quadras
esportivas, parque infantil, píer, unidade produtiva, posto policial e
etc.)  no  total  de 19.670,29 m² , quando da execução do projeto, não
foram  utilizados  e  nem  retirado  a  vegetação  existente, pois foi
utilizado a área 1 que não estava prevista para este fim.
Área 3 - A área total de aterro existente consolidado a ser urbanizado
que  era  de  11.792,94  m²,  quando  da  execução,  foi reduzida para
10.901,98 m², em razão da ampliação da área de recuperação ambiental.
Para melhor entendimento anexamos as seguintes plantas:
Planta  1 - Localização de Áreas á aterrar com areia dragada  - Imagem
de Satélite Quich Bird;
Planta 2 - Plano Geral - Imagem de Satélite Quich Bird - Av.
Perimetral - Urbanização Geral;
Planta  3  -  Plano  Geral  -  Av.  Perimetral  -  Urbanização Geral."
III  - "Com relação ao item III das Recomendações da CGU-SE constantes
do Relatório de Auditoria nº 161427, de 19/04/2005 referente à "Adotar
medidas  no  sentido de reforçar a fundação das 327 primeiras unidades
habitacionais",  esclarecemos  que  esta recomendação não faz sentido,
posto que passado mais de um ano da citada recomendação estas unidades
não  apresentaram nenhum vício de construção que justificasse a adoção
da  medida  proposta.  Cabe ressaltar que estas unidades habitacionais
foram executadas sobre uma camada de aterro hidráulico cujo desempenho
foi  monitorado  através da instalação de placas de recalques, e que o
início  da  construção  das  unidades  habitacionais  só se deu após a
verificação da estabilização do aterro. Vale também chamar atenção que
a solução de fundação em alvenaria de pedra com cintamento em concreto
armado  adotado  em  projeto,  do  ponto de vista estrutural atende de
forma satisfatória as solicitações impostas pelo carregamento, que por
se  tratar  de  uma  unidade  térrea,  sem  laje  e  com  estrutura em
alvenaria,  transmite  esforços pouco significativos para o terreno de
fundação."
IV  -  "Quanto  a revitalização do mangue o projeto original contempla
várias  ações  de recuperação que estão sendo paulatinamente executada
conforme cronograma definido."
V  - "As providências já estão sendo tomadas para conter o aumento dos
efeitos  impactantes negativos causados pelo projeto na coroa do meio,
tais  como: retirada das famílias e execução do projeto de esgotamento
sanitário que já está em fase de licitação."
VI - "A concepção original do UAS Coroa do Meio previa a instalação de
rede  de  coleta e tratamento de esgoto pela DESO - Companhia Estadual
de  Saneamento.  Como a DESO não executou o projeto de forma completa,
declarando   não  haver  prazo  previsto  para  fazê-lo  a  Prefeitura
Municipal  de  Aracaju  elaborou  projeto  alternativo  de ligação dos
domicílios  á  uma  rede local, com estação elevatória até sua conexão
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com a rede da DESO mais próxima (Av. Rotary).
Assim  sendo,  devemos  estamos em fase de licitação o novo projeto em
caráter  complementar ao projeto UAS Coroa do Meio original, iniciando
a obra o mais breve possível.
Quanto  a  revitalização do mangue o projeto original contempla várias
ações de recuperação que estão sendo paulatinamente executada conforme
cronograma definido."
VII - "O Município de Aracaju já licitou a obra de Implantação de Rede
Coletora de Esgotos que atenderá as unidades habitacionais construídas
no  Projeto Coroa do Meio e será interligada a rede coletora de esgoto
ali existente e construída pela DESO.
Com  relação  aos  esgotos provenientes dos demais imóveis situados na
bacia  de  contribuição  de drenagem pluvial, a DESO está executando a
rede  coletora  e  interligando  as  ligações  domiciliares a uma rede
tronco  que  tem  como destino final à estação de tratamento de esgoto
situada  no  Bairro  Santa  Maria, estando com mais de 50% executado."

ANÁLISE DA EQUIPE:
I)  embora  a  UEM/SEPLAN haver adotado medidas formais junto ao órgão
ambiental  ADEMA, não se vislumbra na legislação ambiental hipótese de
substituição  do  RIMA  por  Diagnóstico Ambiental. Ressalta-se que as
condições  atuais  de  degradação  acelerada,  em  que  se  encontra o
manguezal,  tornam  imprescindível e urgente a elaboração do Relatório
de Impacto ambiental - RIMA;
II)  a  UEM/SEPLAN  apresentou  as planilhas contendo as áreas a serem
urbanizadas  e  recuperadas  no  local  de  implantação do projeto. No
entanto,  não  encaminhou  o  resultado  do  levantamento topográfico,
contendo  o  nivelamento  das  Curvas  de  Nível  da  linha  de Mangue
recuperável, que deu origem às áreas informadas pelo mencionado Órgão,
com  vistas  a  atender às exigências contidas no Termo Ajustamento de
Conduta elaborado pelo Ministério Público Federal em Sergipe;
III)  embora constatada a adoção de nova concepção para a fundação das
273 novas unidades habitacionais de reassentamento subnormais (UAS) no
bairro  Coroa do Meio, não foi evidenciado o atendimento em relação ao
reforço  de  fundação das 327 casas existentes, conforme nova inspeção
física realizada;
IV)  o processo de revitalização do mangue consolidar-se-á tão somente
quando a implantação do sistema de esgotamento sanitário na região for
concretizada  e  estiver  em  pleno  funcionamento  e  quando houver a
regularização  das ligações clandestinas de esgoto na rede de Drenagem
existente na região.
É  importante  frisar  que  os Relatórios de controle de qualidade das
águas  da  Maré do Apicum, região de mangue localizada no bairro Coroa
do  Meio, Aracaju-SE, elaborados pelo Engenheiro Sanitarista Consultor
Sênior da Universidade Federal de Sergipe (UFS), Professor Doutor José
Daltro  Filho,  apontam uma situação de PRECÁRIA a GRAVE, em função do
aumento  dos  efeitos  impactantes  sobre o ecossistema provocado pela
ocupação  da  área  e  pela  ausência de infra-estrutura de saneamento
básico, principalmente de Sistema de Esgotamento Sanitário.
V) ainda falta a retirada de algumas palafitas na região de manguezal;
VI)  a  recomendação  referente  a  este  item apenas será considerada
totalmente  atendida  quando  da  implantação  e  operacionalização do
Sistema   de   Esgotamento   Sanitário,   com  vistas  a  erradicar  a
contaminação  das águas da Maré do Apicum, região de mangue localizada
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no bairro Coroa do Meio;
VII)  a  recomendação  referente  a  este item apenas será considerada
totalmente  atendida  quando  forem  regularizadas  todas  as ligações
clandestinas  na  rede  de drenagem pluvial, em cumprimento à condição
estabelecida no item "8" da Licença de Instalação nº 209/2002.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL POTENCIAL:
CPF  : 177.291.736-20  NOME: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
CARGO: EX PRESIDENTE DA EMURB
CPF  : 187.763.105-15  NOME: MARIA LUCIA DE OLIVEIRA FALCON
CARGO: SECRETARIA MUNICIP DE PLANEJ.J

6.3.5   CONSTATAÇÃO:
AUSÊNCIA  DE  ATENDIMENTO  DE  RECOMENDAÇÕES DA CONTROLADORIA-GERAL DA
UNIÃO.

FATO:
Constatou-se  que  não  houve  atendimento das recomendações da CGU-SE
constantes  dos  Relatórios  de Auditoria n° 161427, de 19/04/2005, em
relação aos seguintes itens:
i) não permitir retirada e utilização de material arenoso do mangue na
execução de camadas de aterro hidráulico, para assentamento das casas,
tendo  em  vista a possibilidade de contaminação por solo orgânico com
elevado grau de expansibilidade;
ii)  exigir  devolução ao Erário no valor de R$ 121.355,29, em relação
ao   desmoronamento    do   muro   de  contenção  ocorrido  no  trecho
compreendido  entre  as estacas 0 e 12 (240,00 metros), tendo em vista
que  o  prejuízo poderia ser evitado, caso houvesse um estudo prévio e
eficiente da  mecânica do solos da região;
iii)  revisão   de   todos  os  pagamentos de reajuste do Contrato  n°
071/2002, considerando os Índices Nacionais da Construção Civil (INCC)
específicos para cada tipo de obra;
iv) comprovação da aplicação da Contrapartida Municipal no  objeto  do
Contrato  de  Repasse  n°  0126284-82/2001, no valor de R$ 745.934,08,
resultante  do confronto medido e pago (Medição n° 18) com a  inspeção
física  realizada  no  dia  31/03/2005, em observância ao disposto nos
arts. 62 e 63 da Lei n° 4.320/64;
v)convocar  a  empresa   vencedora  do  certame  Concorrência  Pública
n°  04/2002  e responsável pela execução do Contrato n° 071/2002, para
apresentar  uma nova  composição  de  custos diretos e indiretos à luz
dos  conceitos   abordados,  com  vistas  a  restabelecer o equilíbrio
econômico-financeiro    a    que   deve   submeter-se   os   contratos
administrativos, nos termos do art.65, inciso II da Lei n° 8.666/93;
vi)revisão de todos os preços contratados (Contrato n° 071/2002),  por
meio  de  Termo  de  Ajuste,  no qual os custos indiretos (BDI)  devem
adequar-se  à  realidade  de  mercado  (no  máximo 30%), com vistas ao
reequilíbrio  econômico-financeiro  do  Contrato,  em  cumprimento  ao
estabelecido no art. 65, inciso II, alíena "d".

EVIDÊNCIA:
Relatório  de  Auditoria  n°  161427,  de  19/04/2005  e justificativa
apresentada pela UEM/SEPLAN.
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MANIFESTAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR:
i)"Com  relação  ao  item  VIII das Recomendações da CGU-SE constantes
do  Relatório  de  Auditoria nº 161427, de 19/04/2005 referente à "Não
permitir a retirada e utilização de camadas de aterro hidráulico, para
assentamento das casas, tendo em vista a possibilidade de contaminação
por  solo  orgânico com elevado grau de expansibilidade", esclarecemos
que esta recomendação não se aplica à obra em questão, posto que, como
especificado  na  licitação,  quando  ocorria  uma  camada  de  argila
orgânica  mole  superficial,  sobrejacente  à  camada  de  areia a ser
utilizada  como  aterro  hidráulico,  antes  da retirada da areia, era
efetuada  a limpeza da área com a remoção do solo mole antes do início
da  operação  de  retirada  de areia. A qualidade da areia lançada nas
áreas   de   aterro  foi  analisada  através  de  ensaios  de  análise
granulométrica  e  equivalente  de  areia,  onde  foi verificado que a
presença  de finos era desprezível. A simples análise táctil-visual do
material  lançado  no  campo,  bem  como  o bom desempenho dos aterros
permite  comprovar  que não houve contaminação da areia utilizada como
aterro hidráulico."
ii)"Em   relação   ao  item  IX  das  Recomendações  do  Relatório  de
Auditoria  nº  161427,  de 19/04/2005 referente a "exigir devolução ao
Erário no valor de R$ 121.355,29, em relação ao desmoronamento do muro
de  contenção  ocorrido no trecho compreendido entre as estacas 0 e 12
(240,0 metros); tendo em vista que o prejuízo poderia ser evitado caso
houvesse  um  estudo  prévio  e  eficiente  da  mecânica  dos solos da
região" esclarecemos que:
De  fato não houve prejuízo por "desmoronamento do muro". Em realidade
tratava-se  de  uma  estrutura  de  contenção  em enrocamento de pedra
destinada  a  limitar  o  bordo  esquerdo da plataforma do pavimento e
proteger  o  aterro contra a erosão por ação das ondas e movimento das
marés.  No  trecho  em  questão, devido à baixa capacidade de carga da
camada de argila mole ocorreu um recalque "afundamento" pronunciado da
estrutura, sem contudo comprometer a função para qual foi projetada.
Ou  seja,  apesar  do  recalque  a  estrutura  continuou a servir como
contenção  e  proteção  contra  erosão.  A ocorrência destes recalques
pronunciados,  motivou  a  execução  de  sondagens  complementares que
permitiram  um maior conhecimento das espessuras de solo mole ao longo
da  avenida.  Nesta  mesma  oportunidade se verificou que a erosão por
ação das ondas e movimento das marés era pouco significativa, de forma
que o projeto foi alterado, substituindo-se a estrutura de enrocamento
por  uma  saia  de  aterro  com  inclinação 1V:2H reduzindo o custo da
execução da obra."
iii)"A  elaboração  do  edital  de licitação para os serviços da Coroa
do  Meio foi feito com estrita observância aos procedimentos aprovados
pela Caixa Econômica Federal e Ministério das Cidades, conforme modelo
padrão.
Antes  do  edital  ser publicado ele foi submetido à apreciação destes
órgãos que o aprovaram.
No  Oficio  175/GIDUR/AJ  a  CAIXA  ECONOMICA  informa  a SEPLAN que o
reajuste  dos  preços  deverão  ser  de acordo com o item 21 do Modelo
Padrão  de  Licitação:  "A  Parcela  dos  preços  contratuais em moeda
corrente brasileira será reajustável com periodicidade anual, tomando-
se  por  base  a  data  de  apresentação  das  ofertas,  pela variação
verificada nos índices de obras fornecidas para cada tipo d, de acordo
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com  o  Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção
Civil -SINAPI, índice médio da unidade geográfica, quando se tratar de
construção,  reforma  e  ampliação  de  habitação, e, pela variação do
índice  da Coluna 2 - disponibilidade interna, publicada pela Fundação
Getulio Vargas, para os demais  serviços...".
Não  procede,  portanto,  a  afirmação do analista de que os reajustes
estão sendo utilizados em desacordo com a clausula  contratual  porque
a EMURB está seguindo rigorosamente o que foi definido no contrato, ou
seja,  realizando  os  cálculos  de  reajustamento  para  os  itens de
edificações  de  acordo  com o INCC e SINAPI e os demais serviços pela
coluna 2 - disponibilidade interna. Essas medições são elaboradas pela
EMURB  e apresentadas previamente a CAIXA ECONOMICA que somente libera
os  recursos  financeiros  após  aprovação  de  todos os envolvidos. A
pretensão  da  auditoria de que seja utilizado o INCC para os serviços
de drenagem e contenção estão em desacordo com o que foi contratado. A
mesma  se  detém  em  uma  Resolução  interna  da EMURB de 16.06.2003,
portanto,  posterior  a assinatura do contrato,  e que somente poderia
ser  aplicada  para  contratos  em  que  fossem utilizados recursos da
própria empresa."
iv)"Cumpre-nos   informar   que   a   situação  ali  pontuada  já  foi
regularizada    através    de    alterações   contratuais   realizadas
posteriormente.  Vale   destacar  que  a  questão  básica existente na
fatura  em  tela  deve-se  ao  fato  de que os serviços extras que não
estavam  previstas  na  planilha  de preço original e que excederam os
quantitativos  originais  de  planilha tais como: esgotamento, reforço
estrutural  de  poços  de  visita, acréscimos nos serviços relativos à
reforma  da  Escola  e  do Posto de Saúde, foram pagos utilizando-se a
verba  relativa  aos serviços de drenagem; com a alteração da planilha
essas  divergências foram corrigidas restaurando-se os itens relativos
à drenagem."
v)"Não  se  vislumbra  necessidade  de convocação da empresa vencedora
do  certame para apresentação de uma nova composição de custos diretos
e  indiretos  para  que  nos  termos  do item XIII proceda-se Termo de
Ajuste ali apontado, senão vejamos:
A forma em que é realizada a analise comparativa entre os dois BDI's é
apenas   retirando-se   do   BDI   contratado  os  itens  relativos  a
Administração  da Obra (13,67%), controles tecnológicos de materiais e
serviços  (0,41%),  equipamentos  de pequeno valor e veículos (3,10%),
ferramentas  e utensílios da obra (1,56%), despesa com equipamentos de
proteção individual (0,47%), treinamento e qualificação da mão de obra
(0,62%) e taxas, contribuições e outros (0,38%).
O  fato  de  se retirar simplesmente do BDI estes itens não quer dizer
que  estes custos não serão necessários, mas apenas traduzem uma forma
de se apresentar os preços.
O  relatório  da  CGU, ao analisar os custos relativos a administração
local,  concernente  à  engenharia  da  obra,  almoxarife,  apontador,
auxiliar  administrativo, encarregado administrativo, mestre de obras,
equipes de serventes para carga, descarga e limpeza, entende que estes
custos   enquadram-se  contabilmente  como  custo  direto,ou  seja,  é
reconhecido  que  existem estes custos, mas ao mesmo tempo, o analista
entende  que  eles  não  devem estar contidos no BDI, mas sim no custo
direto.  Idêntico  raciocínio é aplicado aos custos relativos a taxas,
emolumentos,  equipamentos e ferramentas, ou seja, o auditor reconhece
que  eles existem, mas opina que não devem constar do BDI. Não é feita
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nenhuma  consideração  acerca  dos  custos  relativos a equipamentos e
proteção  individual e despesas com treinamentos, mas qualquer analise
acurada  entende  que  os  EPI's  são  indispensáveis para execução de
quaisquer serviços.
O  cerne  da  questão  não é da inexistência destes custos, mas sim da
forma como esses custos são apresentados.
A  constituição  de  um  preço  unitário  é  feita a partir dos custos
diretos  da  obra,  tais  como: mão de obra utilizada para um serviço,
materiais  utilizados,  equipamentos e outros. A soma destes custos se
constitui  naquilo  que  é denominado custo direto. Sobre este valor é
aplicado  o  percentual  relativo ao BDI a partir do que é calculado o
preço  unitário  de  determinado  serviço.  Se  os  custos relativos à
administração  do  canteiro, taxas e outros foram apresentados no BDI,
eles não podem figurar no custo direto e vice-versa.
Este  fato  pode  ser  facilmente  elucidado  através  da  analise  da
composição  dos  custos  unitários  apresentados na licitação, onde se
verifica  que  os  custos questionados pelo relatório da CGU não foram
incluídos no custo direto.
Ao   final,  o  que  interessa  na  analise  é  se  o  preço  unitário
apresentado, que é o somatório do custo direto do item do serviço e do
BDI  está  dentro do preço de mercado. Ao comparar os preços unitários
ofertados com os preços orçados, verifica-se claramente que não existe
diferença  significativa  e,  portanto, o fato do BDI ser de 47,5% não
alterou o preço unitário ofertado."
vi)"Resposta apresentada no item XII, deste."

ANÁLISE DA EQUIPE:
i) não foi constatada, nas licenças ambientais, autorização dos Órgãos
ambientais para a retirada de material arenoso da região de manguezal,
além  da  possibilidade  de contaminação por solo orgânico com elevado
grau de expansibilidade, pondo em risco a estabilidade das unidades de
reassentamentos;
ii)  houve  falha  na  concepção  do  tipo  de  contenção inicialmente
previsto  em  muro  de gabião em toda a extensão da Avenida Perimetral
(2.624,62 metros), com custo total de R$ 1.244.228,66, que acarretou o
deslizamento de talude de aterro no trecho da estaca 0 (zero) a estaca
12  (doze),  240  metros. Ademais a UEM/SEPLAN não informou se adotará
medidas administrativas no sentido de apurar responsabilidades sobre o
prejuízo efetivo causado ao Erário no valor de R$ 121.355,29;
iii)  Não  procede  a  resposta  da  UEM/EMURB,  tendo  em vista que a
cláusula  n° 21.1 do edital de licitação na modalidade de concorrência
pública  n°  04/2002-EMURB  que  prevê  o  reajustamento de preços não
corresponde ao citado pela UEM/EMURB.
Segue-se a transcrição da mencionada cláusula:
"  A  parcela dos preços contratuais em moeda corrente brasileira será
reajustável  com  periodicidade  anual,  tomando-se por base a data de
apresentação  das  ofertas, pela variação verificada nos índices    de
obras,  fornecidos  para cada tipo de acordo com o Sistema Nacional de
Pesquisa  de  Custos  e  Índices  da Construção Civil - SINAPI, índice
médio  da  unidade geográfica, quando se tratar de construção, reforma
e  ampliação  de  habitação,  e, pela variação do índice da Coluna 2 -
Disponibilidade  Interna, publicado pela Fundação Getúlio Vargas, para
os demais serviços. (...)"
Ademais,  uma interpretação mais apurada da cláusula n° 21.1 do edital
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de  licitação  na  modalidade de concorrência pública n° 04/2002-EMURB
nos  leva  a  concluir  que  os  preços  contratuais serão reajustados
anualmente:
-  pelo  Índice do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da
Construção Civil - INCC específico para cada tipo de obra;
- pelo SINAPI quando se tratar de reforma e ampliação de habitação;
-  pela  variação  do  índice  da  Coluna 2 - Disponibilidade Interna,
publicado pela Fundação Getúlio Vargas, para os demais serviços;
iv)  não foi constatada a execução dos serviços de Drenagem constantes
no  boletim  de  medição  n°  18, de 30/11/2004 (762 metros de galeria
simples  2,00  x  1,50  m), pagos no valor de R$ 745.934,08, quando da
nova inspeção física realizada e não há evidências de atesto por parte
da  Caixa  Econômica  Federal  sobre  a realização dos serviços extras
apontados pela EMURB em substituição aos mencionados;
v)  não  foi  evidenciada,  nos  autos  do  processo  de  licitação na
modalidade  de  Concorrência   Pública   n°04/2002,  análise eficiente
por  parte  da  Comissão  Permanente  de  Licitação sobre a composição
da  planilha  de  custos  indiretos  (BDI  de 47,71%) apresentada pela
proposta  vencedora.  Não  houve  recomendação  da simples retirada da
parcela  do  BDI  considerada  excessiva e sim a convocação da empresa
responsável  (COGEFE)  para  apresentar uma nova composição dos custos
indiretos,  à  luz  da  realidade  de  mercado, retirando-se do BDI os
percentuais  relativos  à  Administração  da  Obra (13,67%), controles
tecnológicos  de materiais e serviços (0,41%), equipamentos de pequeno
valor  e  veículos  (3,10%), ferramentas e utensílios da obra (1,56%),
despesa  com equipamentos de proteção individual (0,47%),  treinamento
e  qualificação da mão de obra (0,62%) e taxas, contribuições e outros
(0,38%)  e  elaborando-se  composições de custos diretos para os itens
mencionados.  A partir da apresentação pela empresa contratada da nova
composição  dos custos indiretos e diretos do Contrato nº 071/2002, da
forma  proposta  pela  CGU, a administração municipal poderá avaliar a
compatibilidade dos preços com o valor de mercado.
Ademais,  existem  várias  Decisões do Tribunal de Contas da União que
determinam  a  utilização de BDI em torno de 30%, algumas referentes a
obras de grande porte no Estado de Sergipe, como:
-  Decisão  n°730/1998  referente  ao  Projeto de Irrigação Jacarecica
II, no município de Itabaiana-SE;
-  Decisão n° 1045/2000 referente à Adutora do Sertão (Projeto Jacaré-
Curituba), no Município  de Canindé do São Francisco;
-  Relação  n° 86/2002, Processo TCU 014.819/2000-7 referente às obras
de  Ampliação  do  Sistema de Esgotamento Sanitário da grande Aracaju,
nas  quais  houve  determinação  do  TCU  para redução do BDI a níveis
condizentes  com  a   realidade  de   mercado  local,  em torno de 30%
(percentual adotado pela CEHOP-SE).
É  importante frisar que a simples falta de pesquisa por parte da UEM,
por meio do site www.tcu.gov.br/jurisprudência, sobre a jurisprudência
do  TCU referente ao assunto em tela, contribuiu para a contratação de
serviços  de  engenharia a preços antieconômicos, no valor total de  R
$ 1.347.873,69 (Contrato de Repasse n° 0126284-82/2001);
vi)  a  análise de custo dos serviços de Drenagem previstos no aditivo
do  Contrato  de  execução n° 071/2002, tendo como referência o mês de
apresentação  da  proposta  vencedora  do  certame  (agosto  de 2002),
comprova que o sobrepreço, no valor de R$ 538.147,45, correspondente a
20,00%  da   amostra  selecionada, refere-se à quantificação excessiva
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dos  custos  indiretos (BDI de 47,71%), os quais devem ser reduzidos a
patamares  condizentes  com  a realidade de mercado local (em torno de
30%).
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