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RESUMO DA AUDITORIA Nº 001/2019 – PROJOVEM URBANO 2010 

 
A Auditoria 001/2019, realizada pela Controladoria Geral do Município - CGM, 

trata da prestação de contas do Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem) em 

2010, a qual foi objeto de parecer encaminhado por ofício do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação – FNDE, o qual por sua vez teve base no Relatório de 

fiscalização da CGU Nº 034034. 

O parecer do FNDE apontou diversas inconsistências, que foram prontamente 

refutadas pela CGM. Muitas dessas inconsistências foram causadas pela recusa de 

resposta do ex-prefeito J. Q. L. em enviar as microfilmagens dos cheques, alegando ter 

um custo muito alto. 

Em geral, o que foi apontado pelo parecer diz respeito a erros formais de 

prestação de contas como, por exemplo, considerar valores de crédito de devoluções de 

pagamento indevido como recursos do programa; juntar dois anos de rendimentos nas 

contas. Todos esses erros foram devidamente respondidos por esta auditoria no item 3.1. 

Foram identificados pagamentos de tarifas bancárias com recursos federais, 

porém esta auditoria prontamente identificou que foram devolvidos à conta do programa, 

totalizando R$ 94,50, conforme apontado no item 3.2. 

Com relação à não realização de formação inicial para os professores do 

programa, o ex-Prefeito respondeu ao órgão externo que houve uma dispensa de 

licitação para contratação dos serviços de formação inicial e continuada dos professores, 

em favor da Empresa FAFICA Júnior Consultoria Empresarial dando-se a assinatura 

do contrato em 25 de setembro de 2009. Os responsáveis à época se defenderam 

afirmando que a formação foi realizada de 13 a 26 de outubro de 2009, porém o 

pagamento à FAFICA só foi realizado em 08 de fevereiro de 2010, bem como não houve 

pagamento dos auxílios aos professores para esta etapa do Projovem. A auditoria da 

CGM notificou o ex-Prefeito e nada obteve de resposta sobre o item 3.3.1.
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Quanto a não disponibilização das cópias dos cheques, o ex-Prefeito não enviou 

as microfilmagens alegando alto custo. Essa auditoria prontamente providenciou as 

microfilmagens dos cheques junto ao Banco do Brasil e respondeu ao FNDE, conforme 

exposto no item 3.3.2. 

Com relação a não realização concomitante dos planos de implementação de 

2008 e 2010, o entendimento da auditoria da CGM foi o mesmo da CGU, que o 

Programa não é uma ação continuada e sim um projeto com ações pré-definidas, metas a 

serem cumpridas e recursos atrelados na forma descrita no plano de implementação do 

Programa. O ex-Prefeito foi notificado, porém não respondeu, conforme exposto no item 

3.3.3. 

Quanto a não comprovação do efetivo recolhimento do INSS dos funcionários 

ligados ao Projovem Urbano, a auditoria da CGU identificou um valor de R$ 72.136,92 

não comprovados documentalmente. A auditoria da CGM empreendeu esforços com a 

finalidade de abarcar toda documentação que faltava. Prontamente, documentos como: 

SEFIPs/GFIPs, protocolo de envio e folhas de pagamento foram anexados e enviados 

como resposta, conforme visto no item 3.3.4. 

Quanto a insuficiência de documentação comprobatória da realização dos 

pagamentos dos funcionários do Projovem Urbano, a auditoria realizada pela CGM 

identificou os pagamentos nas microfilmagens dos cheques conseguidas no Banco do 

Brasil, conforme demostrado no item 3.3.5. 

Quanto a Dispensa de Licitação 08/2010 – SENAC, o relatório da CGU apontou 

que houve descumprimento dos incisos I e II do art. 26 da Lei nº 8.666/1993. A auditoria 

da CGM argumentou que foi justificada a escolha do SENAC ao longo do processo, 

tanto com as respostas das outras instituições, quanto com o Know-How da instituição. 

O erro do processo foi não ter demonstrado isso de forma específica, em documento 

titular próprio. A justificativa de preço da mesma forma, não foi demonstrada em 

documento titular específico, mas a auditoria argumentou da mesma forma que o preço 

foi justo, observando a prática do mercado e as cotações recebidas, conforme exposto no 

item 3.3.6. 

Quanto a Alta taxa de evasão do programa, a auditoria da CGM não se 

manifestou, entendendo ser coerente o argumento da CGU. Notificou o ex-Prefeito e não 
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obteve nenhuma resposta, segundo o item 3.3.7. 

Com relação a não comprovação da consulta ao SNJ para verificação de situação 

de inadimplência da FAFICA junto ao governo federal, o próprio ex-Prefeito confirmou 

que não a fez. Esta auditoria não encontrou no processo nenhuma consulta. Também não 

houve nenhuma resposta do ex-Prefeito, conforme o item 3.3.8.A auditoria da CGM 

também encontrou uma inconsistência de valor pago no empenho nº 1004, de 

14/01/2010, nota fiscal 129285 referente ao pagamento à FAFICA Junior Consultoria 

Empresarial. O valor contratado era de R$ 62.060,00 e o valor pago foi de R$ 62.370,00, 

o que gerou uma diferença de R$ 310,00 reais, que corrigido pela inflação (INPC) até o 

mês de julho de 2019, restou o valor de R$ 535,37, segundo exposto no item 3.3.8. 

Abaixo, seguem as matrizes de responsabilização e recomendações do referido 

processo: 

Matriz de responsabilização 

 

Item Constatação Responsável 
Valor 

(R$) 

3.1 Inconsistências no Demonstrativo da Execução da 

Receita e da Despesa 

J. Q. L 

0,00 

3.2 Pagamento de Tarifas Bancárias com recursos federais 0,00 

3.3.1 Item 2.4.1.1 do Parecer 

Não Realização de Formação Inicial Para os Professores 0,00 

3.3.2 Item 2.4.1.2 do Parecer 
Não Disponibilização das Cópias dos Cheques 

0,00 

3.3.3 Item 2.4.1.3 do Parecer 
Realização Concomitante dos Planos de implementação 

de 2008 e 2010 
0,00 

3.3.4 Item 2.4.1.4 do Parecer 

Não comprovação do efetivo recolhimento do INSS dos 

funcionários ligados ao Projovem Urbano 

0,00 

3.3.5 Item 2.4.1.5 do Parecer 

Insuficiência de documentação comprobatória da 

realização dos pagamentos dos funcionários do 

Projovem Urbano 

0,00 
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Matriz de recomendações 

 
Item Recomendação 

3.1 Maior detalhamento e uma análise mais aprofundada na prestação de contas 

quando da ocorrência de valores devolvidos, adicionando notas explicativas para 

esclarecimentos e identificações necessárias. Recomendamos que a prestação de 

contas do Projovem urbano seja sempre tempestiva, organizada e separada de 

forma anual. 

3.2 Recomendamos que não se efetue pagamentos de tarifas bancárias com recursos 
do programa, sendo os responsáveis por tal ato passíveis de punição. 

3.3.1 Recomendamos que os auxílios aos professores estejam sempre com o pagamento 

em dia em todas as etapas do Projovem, bem como que os pagamentos tenham 

maior controle, evitando a geração de diferenças financeiras. 

3.3.2 Recomendamos que quando da indagação de órgãos externos, sejam 

empreendidas ações para respondê-los em sua totalidade, bem como, que sejam 

arquivados todos os documentos necessários para uma prestação de contas mais 

completa e organizada. 

3.3.3 Recomendamos que o Programa não seja administrado como uma ação 

continuada, e sim um projeto com ações pré-definidas, metas a serem cumpridas 

e recursos atrelados na forma descrita no plano de implementação do Programa. 

3.3.4 Recomendamos que a folha do Projovem Urbano e o SEFIP/GFIP sejam feitos 

separadamente da Prefeitura Municipal de Caruaru, o que favoreceria a 

transparência na prestação de contas do Programa. 

 
 

Ao final do processo foi expedido o Ofício CGM nº 251/2019, encaminhando o 

processo de auditoria à Comissão de Processo Administrativo, o qual foi respondido 

através do Parecer 007/2020, onde se concluiu que o processo deveria ser encaminhado 

para a Procuradoria Geral do Município. 

 

 
Caruaru-PE, 10 de março de 2020. 

 

 

 

 

 
Ângelo Dimitre Bezerra Almeida da Silva  

Controlador-Geral do Município 
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RESUMO DA AUDITORIA Nº 002/2019 – PROJOVEM URBANO 2009 

 

A Auditoria 002/2019, que foi realizada pela Controladoria Geral do Município - 

CGM, trata da prestação de contas do Projovem 2009, tendo sido objeto de parecer 

encaminhado por ofício do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, 

que se baseou no Relatório de fiscalização da CGU Nº 034034. 

Um dos pontos levantados pelo Parecer do FNDE e pelo Relatório da CGU, foi a 

não aplicação de recursos, o que ocasionou o não recebimento de rendimentos de R$ 

2.005,52. A auditoria da CGM constatou o que foi apontado pelo Parecer e notificou o 

ex-Prefeito J. Q. L., porém, não houve nenhuma resposta. 

Com relação a não realização de formação inicial para os professores do 

programa, o ex-Prefeito respondeu ao órgão externo que houve uma dispensa de 

licitação para contratação dos serviços de formação inicial e continuada dos professores, 

em favor da Empresa FAFICA Júnior Consultoria Empresarial dando-se a assinatura 

do contrato em 25 de setembro de 2009. Os responsáveis à época se defenderam 

afirmando que a formação foi realizada de 13 a 26 de outubro de 2009, porém o 

pagamento à FAFICA só foi realizado em 08 de fevereiro de 2010, bem como não 

houve pagamento dos auxílios aos professores para esta etapa do Projovem. A auditoria 

da CGM notificou o ex-Prefeito e nada obteve de resposta. 

Outro ponto do Parecer, esse igual ao apontado na Auditoria 001/2019, o ex-

Prefeito se recusou a solicitar as microfilmagens dos cheques ao Banco do Brasil. A 

auditoria realizada pela CGM solicitou ao BB as microfilmagens que faltavam e 

respondeu ao órgão externo comprovando a existência dos mesmos. 

Com relação a não realização concomitante dos planos de implementação de 

2008 e 2010, o entendimento da auditoria da CGM coadunou com o da CGU, que o 
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programa não é uma ação continuada e sim um projeto com ações pré-definidas, metas a 

serem cumpridas e recursos atrelados na forma descrita no plano de implementação do 

Programa. O ex-Prefeito foi notificado, porém não respondeu. 

Novamente a prestação de contas recai no erro de unificar exercícios, sendo o 

entendimento da CGU e da CGM de serem prestadas contas por exercício. 

Quanto a insuficiência de documentação comprobatória da realização dos 

pagamentos dos funcionários do Projovem Urbano, a auditoria realizada pela CGM 

identificou os pagamentos nas microfilmagens dos cheques conseguidas no Banco do 

Brasil. 

Quanto a alta taxa de evasão do programa, constatada pela CGU e admitido pela 

gestão à época. Não coube tecer novos comentários pela auditoria da CGM, restando a 

mesma a notificar o ex-Prefeito, porém, não obteve resposta. 

Restou evidente por essa auditoria realizada pela CGM, que houve sim prejuízo 

ao erário por negligência de aplicação dos recursos, gerando um prejuízo de R$ 

2.005,52, com correção pela inflação (INPC) no período de dezembro de 2009 a julho 

de 2019 passando para R$ 3.454,82, conforme tabela de responsabilização a seguir: 

Matriz de Responsabilização 

Item Constatação Responsável 
Valor 

(R$) 

3.1 Falta de aplicação de recursos 

J. Q. L 

3.454,82 

3.2.1 

Item do Parecer nº 2.4.1.1 

Não realização de formação inicial para os professores de 

ensino fundamental, qualificação profissional e participação 

cidadão na primeira etapa do Projovem Urbano de Caruaru. 

Não devolução de R$ 93.995,20, sendo R$ 57.515,20 relativo 

a Ação 86AD — Formação de Profissionais e R$ 36.480,00 

da Ação Elevação da Escolaridade e Qualificação 

Profissional. 

0,00 

3.2.2 
Item do Parecer nº 2.4.1.2 

Não disponibilização das cópias dos cheques relativos às 

despesas realizadas com recursos do Projovem Urbano. 

0,00 

3.2.3 

Item do Parecer nº 2.4.1.3 

Realização concomitante dos Planos de Implementação de 

2008 e 2010 impossibilitando a verificação do atendimento 

dos percentuais pactuados para a execução de cada ação. 

0,00 

3.2.4 
Item do Parecer nº 2.4.1.5 

Insuficiência de documentação comprobatória da realização 

dos pagamentos dos funcionários do Projovem Urbano. 

0,00 

3.2.5 
Item do Parecer nº 2.4.1.8 

Alta taxa de evasão do Projovem Urbano 
0,00 
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Por fim, foi confeccionada uma tabela com recomendações, a partir dos achados 

desta Auditoria, vejamos: 

Matriz de Recomendações 

Item Recomendação 

3.1 

Siga-se estritamente o que preconiza a Resolução/CD/FNDE Nº 22 de 2008 e 

alterações posteriores, em especial o que concerne a aplicação dos recursos 

enquanto não utilizados: 

Art. 16. Os recursos financeiros de que trata o Art. 14 

serão creditados, mantidos e geridos em contas correntes 

específicas, a serem abertas pelo FNDE/MEC, em 

agência do Banco do Brasil S/A., indicada pelo EEx. 

 

§ 4º Enquanto não utilizados pelo EEx, os recursos 

transferidos na forma dos artigos 14 e 15 deverão ser, 

obrigatoriamente, aplicados em caderneta de 

poupança aberta especificamente para o Programa, 

quando a previsão do seu uso for igual ou superior a um 

mês, e em fundo de aplicação financeira de curto prazo 

ou em operação de mercado aberto, lastreada em títulos 

da dívida pública federal, se a sua utilização ocorrer em 

prazo inferior a um mês. 

 

§ 5º As aplicações financeiras de que trata o parágrafo 

anterior deverão ocorrer na mesma conta-corrente e 

instituição bancária em que os recursos financeiros do 

programa foram creditados pelo FNDE/MEC, 

ressalvados os casos em que, devido à previsão de seu 

uso, houver a necessidade da aplicação ser efetuada em 

caderneta de poupança, hipótese em que será admitida a 

abertura de outra conta específica para tal fim, no mesmo 

banco e agência do programa. 

 

3.2.1 

Item do Parecer nº 2.4.1.1 

Quanto a Formação Inicial dos Professores, nos arts. 6º e 10º da Resolução nº 

Resolução/CD/FNDE Nº 22 de 2008 e alterações posteriores: 

Art. 6º O EEx deverá apresentar o Plano de 

Implementação do ProJovem Urbano em sua localidade, 

documento que deverá conter informações relativas ao 

processo de matrícula, à data de início das aulas, aos 

locais onde funcionarão as turmas, núcleos, pólos e 

coordenação local, a seleção de pessoal, o processo de 

formação inicial dos professores, diretores de pólo e 

coordenadores locais que atuarão junto às turmas, 

núcleos e pólos a serem abertos, além de outras questões 

relativas à implementação das ações propostas. 

 

Art. 10 O montante de recursos destinados ao processo 

de formação inicial e continuada seja de professores de 

ensino fundamental, qualificação profissional e 

participação cidadã, seja de diretores de pólos e de 

coordenadores locais, seja de apoios técnico-

administrativos, nos moldes definidos no Projeto 

Pedagógico Integrado do ProJovem Urbano, deverá ser 
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utilizado exclusivamente para atender despesas 

decorrentes desse processo, inclusive aquelas 

efetuadas por instituições, entidades ou órgãos com os 

quais o EEx firmou parcerias ou contratos. 

3.2.2 

3.2.4 

Item do Parecer nº 2.4.1.2 e Item do Parecer nº 2.4.1.5 

Quando da celebração de programas e convênios junto ao Governo Federal, seja 

respeitado o art. 10 do Decreto nº 6.170, de julho de 2007, em especial os 

parágrafos abaixo: 

Art. 10 - As transferências financeiras para órgãos 

públicos e entidades públicas e privadas decorrentes da 

celebração de convênios serão feitas exclusivamente por 

intermédio de instituição financeira oficial, federal ou 

estadual, e, no caso de contratos de repasse, 

exclusivamente por instituição financeira federal 

§ 1º Os pagamentos à conta de recursos recebidos da 

União, previsto no caput, estão sujeitos à identificação do 

beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em 

sua conta bancária. 

[...] 

§ 3º Toda movimentação de recursos de que trata este 

artigo, por parte dos convenentes, executores e 

instituições financeiras autorizadas, será realizada 

observando-se os seguintes preceitos: 

[…] 

II - pagamentos realizados mediante crédito na conta 

bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores de 

serviços, facultada a dispensa deste procedimento, por ato 

da autoridade máxima do concedente ou contratante, 

devendo o convenente ou contratado identificar o 

destinatário da despesa, por meio do registro dos dados 

no SICONV; 

3.2.3 

Item do Parecer nº 2.4.1.3 

Considere a Unidade Examinada o Programa Projovem como um projeto, com 

ações pré-definidas, metas a serem cumpridas e recursos atrelados, de forma que se 

possa acompanhar o plano de implementação do Programa, coincidindo sua 

execução com o exercício financeiro. 

3.2.5 

Item do Parecer nº 2.4.1.8 

Recomendamos a adoção de práticas inovadoras, estudo e adequação de melhores 

práticas em outros municípios (benchmarking), reuniões propositivas a ideias 

criativas (brainstorming), métricas bem definidas e o devido acompanhamento, 

estudos e pesquisas aplicadas visando a elaboração de estratégias com a finalidade 

de diminuir a evasão do Programa e tornar atrativa a presença dos alunos. 

3.1 

3.2.2 

3.2.4 

Restrinja-se a Unidade Examinada, quando da execução sob o aspecto financeiro e 

técnico do Programa Projovem, a Resolução CD/FNDE nº 22, de 26 de maio de 

2008 e alterações posteriores; 
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Constatado o dano ao erário e identificada a responsabilização, foram 

encaminhados os Autos desta Auditoria à Comissão Permanente de Gestão e 

Fiscalização Contratual, através do Ofício nº 252/2018, que deu Parecer no sentido de 

encaminhar os Autos a Procuradoria Municipal para adoção das medidas pertinentes. 

 

Caruaru-PE, 05 de março de 2020. 

 

 

 

Ângelo Dimitre Bezerra Almeida da Silva 

Controlador-Geral do Município 
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RESUMO DA AUDITORIA Nº 003/2019 

Foi realiza auditoria interna na Secretaria Municipal de Educação de Caruaru, 

relativa ao Relatório de Auditoria nº 201701311, itens 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2.1 – Ordem 

de Serviço 201700937 e dos itens 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9 – 

Ordem de Serviço 201700893 da Controladoria Geral da União - CGU, Inquérito Civil 

nº 1.26.002.000022/2018-25 e Inquérito Civil nº 1.26.002.000258/2015-19 

encaminhados através dos Ofícios nº 669/2019/PRM/CRU/PE/1ºOfício e nº 

1238/2019/PRM/CRU/PE/1ºOfício, cujos assuntos são a aplicação de recursos do 

Programa Apoio a Creches – Brasil Carinhoso e o uso de recursos do FUNDEB para 

aquisição de Material Didático.  

Além disso, o relatório dessa auditoria objetiva responder à requisição expressa 

no ofício nº 669/2019/PRM/CRU/PE/1º Ofício, encaminhado a esta Controladoria por 

meio do Ofício PGM nº 686/2019 e do Expediente GP nº 354. Anexo à comunicação 

ministerial está o despacho cível nº 29/2019 – CRU referente à Notícia de Fato nº 

1.26.002.000022-2018-25. 

ESCOPO 

Os trabalhos foram realizados com base no Relatório nº 201701311, do 

Programa de Fiscalização em Entes Federativos – V04º Ciclo da Controladoria Geral da 

União – CGU e foram divididos em duas partes: Parte I – itens 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2.1 

– Ordem de Serviço 201700937 e Parte II – itens 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.6, 2.2.7, 

2.2.8, 2.2.9 – Ordem de Serviço 201700893. 

ORDEM DE SERVIÇO Nº 201700937 – ITENS 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2.1 

Aquisição de materiais didáticos por meio de inexigibilidade de licitação, 

sem a devida demonstração da vantajosidade dos preços contratados.  
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Superfaturamento de R$ 12.000,00 na aquisição dos Projetos Mundo da 

Criança e Trenzinho da Cultura da Editora PNE (inexigibilidade nº 1/2015). 

Superfaturamento de R$ 257.535,75 na aquisição do Projeto Laboratório de 

Matemática da Editora Viva (inexigibilidade nº 1/2016), item 2.1.1 do Relatório de 

Auditoria da CGU. 

A CGU alega em seu relatório que houve um superfaturamento de 10% dos 

valores unitários dos Projetos “O Mundo da Criança” e “Trenzinho da Cultura”, pois 

enquanto Caruaru comprou esses projetos por R$ 3.400,00 e R$ 5.200,00, outras 

prefeituras adquiriram o mesmo produto pelo preço unitário de R$ 3.100,00 e R$ 

4.700,00, respectivamente. 

Consultando nesse sistema as contratações feitas pelos municípios 

pernambucanos entre os anos de 2014 e 2019, foram encontradas duas prefeituras que 

adquiriram os produtos no preço informado pela CGU, a saber, os municípios de 

Cumaru e Macaparana. Contudo tais aquisições se deram no ano de 2014, antes da 

época em que ocorreu o processo de inexigibilidade de licitação nº 01/2015 em Caruaru.  

Assim, dada a distância entre a cidade de Recife, onde fica localizada a Editora 

contratada e as cidades de Cumaru e Macaparana, cujas distâncias são relativamente 

semelhantes à de Caruaru (Caruaru fica a 155,5 km de Recife, Macaparana a 116 km 

Cumaru a 117 km, segundo a ferramenta Google Maps) é interessante verificar a 

inflação no período. 

Como se observa, o valor corrigido é semelhante aos contratados pela 

administração municipal. O dado a partir do qual se caberia um questionamento fático 

de superfaturamento diz respeito à constatação de que no ano de 2016 a Prefeitura da 

cidade de Exu, que está a uma distância seis vezes maior da empresa contratada se 

comparado a Caruaru, adquiriu o projeto Mundo da Criança pelo mesmo valor cerca de 

um ano depois. Porém, diante do que foi apresentado até aqui, ainda que se admita que 

o município de Exu tenha sido assertivo quanto à negociação do valor dos projetos para 

sua realidade, não coadunamos com a ideia de que necessariamente ocorreu um 

superfaturamento de preço no caso de Caruaru, sobretudo a ser questionado à gestão 

atual do município. 
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Dessa forma, a fim de se obter esclarecimentos sobre o possível sobrepreço, foi 

notificado o ex-prefeito Sr. J. Q. L. através da Notificação CGM nº 008/2019, e a Sra. 

M. G. A. R. G., Secretária de Educação do município à época das contratações por meio 

da Notificação CGM nº 009/2019 a fim de prestar maiores esclarecimentos acerca da 

aquisição desses projetos. 

No que diz respeito ao possível superfaturamento de R$ 257.535,75 quando da 

aquisição do projeto “Laboratório de Matemática” da Editora Viva, atual V. A de 

Oliveira Editora, a CGU questiona no mesmo item o valor do preço unitário de cada kit. 

Assim, esta Controladoria utilizou-se da mesma ferramenta (Tome Contas) usada nos 

casos dos outros projetos para averiguar o preço praticado por outras municipalidades. 

Contudo, ao se realizar consultas no sistema Tome Conta acerca dessas 

empresas constatou-se que nenhuma das duas foi contratada no âmbito dos poderes 

municipais ou na administração estadual em Pernambuco para fornecimento desse tipo 

de material, diferente da editora contratada por este município. Tal realidade prejudica a 

escolha de uma dessas empresas. 

Ser contratado por outro ente municipal dentro mesmo Estado é um parâmetro 

razoável para se auferir a especialidade notória de um fornecedor. Nenhuma cidade de 

Pernambuco firmou contrato com as duas empresas informadas pela CGU como 

detentoras de um preço melhor para o produto, nem existe outro parâmetro que possa 

indicar que estas deveriam ser contratadas em detrimento das vencedoras dos processos 

de inexigibilidade em questão.  

Além disso, é preciso mencionar que as questões ligadas à ideia de preço de 

mercado estão muitas vezes ligadas a pontos que variam a depender de cada região. A 

produção de determinado bem não requer necessariamente o mesmo custo se 

comparadas às diversas regiões do nosso país, razão pela qual se deduz que o preço 

final. 

Foram utilizadas como base para essa análise entre outros documentos: 

Calculadora do Cidadão – Banco de Brasil, Contratos das Empresas mencionadas 

disponíveis no Tome Contas – TCE- PE, Orientação Normativa nº 17 de 2009 emitida 

de Advocacia Geral da União. 
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Ausência de comprovação da entrega às escolas de parte dos materiais 

didáticos. Dispêndio de R$ 283,7 mil em materiais didáticos armazenados na 

Secretaria Municipal de Educação, sem uso e sem destinação às escolas, por 

diversos meses, item 2.1.2 do Relatório de Auditoria da CGU. 

Quanto a este questionamento, foi encaminhado pela Secretaria de Educação o 

Ofício SE/GAB/AJ nº 1.080/2019, o qual se encontra no anexo II, onde se procura 

responder esse questionamento. Informa a SEDUC na ocasião: 

No que se refere ao item “1” do respectivo ofício do MPF, em 

relação à destinação do material didático encontrado em 

depósito referente a gestões anteriores, todo o quantitativo foi 

encaminhado para os Centros Municipais de Educação Infantil 

– CMEI’s da Rede Municipal, quais sejam: CMEI Maria de 

Lourdes Nascimento Pontes – Tia Lourdinha; CMEI Érika 

Patrícia; CMEI Flora Bezerra; CMEI Professora Nerine 

Francisca de Carvalho; CMEI Maria do Carmo Queiroz Cabral; 

CMEI Heleno Cumaru; CMEI Leopoldina Queiroz de Lima; 

CMEI Helena Martins Gomes; CMEI Tia Clarice; CMEI 

Severina Maria do Carmo – Dona Biu; CMEI Babu; CMEI 

Carminha e CMEI Prefeito Anastácio Rodrigues, conforme se 

demonstra com guias em anexo, não constando atualmente, 

mais nenhuma unidade do referido material em depósito. 

 

Os Centros Municipais de Educação Infantil existem para atender o público de 0 

a 5 anos, em atenção ao art. 208, IV, da Constituição Federal, bem como os parâmetros 

estabelecidos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei 9394/96 – 

especificamente nos artigos 4º, II, o caput do art. 29 e o inciso I e II do art. 30. 

A fim de corroborar tais informações a SEDUC apresentou guias de 

requerimento de materiais de consumo, também apensadas ao presente relatório junto 

com o mencionado Ofício. Contudo, conforme já constatado na resposta do 

questionamento nº 01 da comunicação ministerial respondida no presente relatório, as 

guias de solicitação de material apresentadas são todas datadas do ano de 2016. Como a 

visita in loco da CGU se deu no ano de 2017 e verificou a presença de projetos sem 

destinação, não foi dada resposta satisfatória. 

Desta feita, foi realizada visita in loco por parte desta Controladoria onde foi 

possível ser levantadas algumas guias de entrega dos referidos projetos. Além disso, ao 

responder o Ofício CGM nº 258/2019, a SEDUC enviou mais guias de entrega dos 

referidos projetos. Dentre os Projetos apontados pela CGU no Quadro 1, foram 
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documentadas as entregas de todos os Projetos Inclusão Social e Laboratório de 

Matemática. Não foram enviadas guias referentes a um Projeto Mundo da Criança e um 

Projeto Trenzinho da Cultura. Embora tenha sido alegado que não havia mais material 

referente a esses projetos no depósito da SEDUC, não havendo mais providências a 

serem tomadas nesse sentido por parte desta Controladoria que não as já adotadas. 

Para este ponto foram utilizadas como base para análise, além das respostas aos 

questionamentos feitos pela CGM, entre outros documentos: Visita in loco, Guias de 

recebimento e entrega. 

Aquisição de materiais didáticos destinados a público não compatível com o 

Programa Brasil Carinhoso no montante de R$ 349,5 mil. Desvio de finalidade na 

aplicação dos recursos, item 2.1.3 do Relatório de Auditoria da CGU. 

Quanto à alegação de que o Projeto Inclusão Social, adquirido no âmbito da 

inexigibilidade de licitação 01/2016, não se adéqua à faixa etária do programa Brasil 

Carinhoso, cumpre ressaltar que a aquisição teve como base parecer pedagógico emitido 

no sentido de que o projeto atendia às necessidades da educação infantil municipal 

naquele período. 

Apesar disso, conforme se demonstra no anexo IV, de fato consta da descrição 

do Projeto “Inclusão Social” que a faixa etária abrange crianças a partir de 2 anos até os 

ensinos fundamental e médio. 

No caso do projeto Tenda da Cultura percebe-se que, embora tenha sido feita 

essa análise, ao se verificar a descrição do projeto no anexo VIII se percebe 

primeiramente a informação de que 25% dos itens podem variar de acordo com a 

disponibilidade em estoque. Considerando que o total de itens é 2.054, significa dizer 

que 513 desses elementos poderiam variar, incluindo produtos não desejados. Isso quer 

dizer que a aquisição foi feita sem se saber exatamente o que estava sendo adquirido. 

Além disso, ressalte-se que 2.000 desses itens são livros, os quais são descritos 

como “infantis, infanto-juvenis, religiosos, paradidáticos, de literatura, sobre concursos 

públicos, mapas e dicionários”. Tal variedade de fato foge do público alvo do Brasil 

Carinhoso. 
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Portanto, no caso dos dois projetos adquiridos, o objetivo da administração 

aparentava fazer alusão ao atendimento das demandas da educação infantil municipal. 

Sobre os critérios para aquisição de material, a Resolução 1/2014 do Ministério da 

Educação, um dos conteúdos normativos do Programa Brasil Carinhoso, aduz em seu 

anexo o que compreendem as despesas ligadas à aquisição de material escolar com 

recurso do programa. 

Em que pese tudo isso, esta Controladoria notificou o Sr. R. S. M, Gerente de 

Educação à época dos processos de inexigibilidade em questão e que expediu os 

pareceres pedagógicos favoráveis à aquisição dos dois projetos a fim de prestar maiores 

esclarecimentos acerca dos parâmetros que levaram à escolha de tais materiais. 

Para este ponto foram utilizadas como base para análise, além das respostas aos 

questionamentos feitos pela CGM, entre outros documentos: Processos licitatórios de 

inexigibilidades 01/2015, 01/2016 e 02/2016, Declarações de Exclusividade, Súmula 

252 do TCU e Acórdão 204/2005 do TCU. 

CONCLUSÃO 

Diante de todo o exposto, entende esta Controladoria que, quanto às questões 

apuradas, não houve superfaturamento no que tange às compras indicadas no item 2.1.1, 

do Relatório 201701311, ordem de serviço 201700937, quanto à aquisição dos projetos 

Trenzinho da Cultura, Mundo da Criança e Laboratório de Matemática, além do que 

todo material que porventura ainda pudesse ser encontrado em depósito foi entregue a 

diversos Centros de Educação Infantil do Município, atendendo à indagação do item 

2.1.2 do mesmo relatório.  

No que tange ao quantitativo apontado pela CGU no depósito da SEDUC, esta 

Controladoria envidou os esforços necessários para se levantar as guias de entrega dos 

referidos projetos. Dos 32 projetos apontados pela CGU, não houve a apresentação das 

guias de 2 projetos, um “Mundo da Criança” e o outro “Trenzinho da Cultura”. 

Quanto à fuga do público alvo alegado no item 2.1.3, reconhece esta auditoria as 

fragilidades destacadas pelo órgão de controle federal, pelo que foram notificados os 

servidores responsáveis pela pasta de Educação a fim de esclarecerem tais divergências. 
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 Já quanto à possibilidade de favorecimento das editoras contratadas nos três 

processos de inexigibilidade questionados, resta claro em vista da documentação 

constante desses processos e pelo entendimento normativo, jurisprudencial e doutrinário 

predominante em nosso país que foram atendidos os critérios para configuração de 

inexigibilidade de licitação exigidos pela Lei 8.666/93, não havendo, portanto, base para 

se alegar que houve favorecimento às empresas contratadas. 

 

RECOMENDAÇÕES 

Diante de todo o exposto, sugerem-se as medidas que se seguem: 

 

a) Sejam esgotadas todas as medidas administrativas no tocante à 

responsabilização dos agentes identificados nesta auditoria; 

b) Todos os processos de inexigibilidade de licitação devem atender os 

requisitos expressos na Lei 8.666/93 e demais dispositivos legais pertinentes; 

c) Em caso de aquisições de material didático com recursos provenientes de 

programas federais, as contratações devem se restringir ao público alvo de cada 

programa; 
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Notificados Parte I – Ordem de Serviço nº 201700937 

 

RESPONSÁVEL CARGO/FUNÇÃO ITENS CONDUTA/RESPONSABILIDADE Nº NOTIFICAÇÃO RESPOSTA ANÁLISE 

J. Q. L Prefeito 

2.1.1, 
2.1.2, 
2.1.3 
2.2.1 

Assinatura de despacho, homologação e 
contrato. Superior hierárquico que deve 

supervisionar as ações realizadas quanto às 
contratações. 

Notificação 
PA/AI/CGM Nº 

008/2019 
Não respondeu à notificação. 

Não houve resposta, 
permanecem os 

questionamentos apontados. 

M. G. A. R. G. 
Secretária de 

Educação 

2.1.1, 
2.1.2, 
2.1.3 

Assinatura da autorização de abertura do 
Processo Licitatório e Contrato. É da 

responsabilidade do superior hierárquico a 
supervisão de seus subordinados e da autoridade 

que assina contratos verificar se foram 
cumpridas todas as exigências legais antes de 
firmá-los e se o produto atende às exigências 

legais do Programa. 

Notificação 
PA/AI/CGM Nº 

009/2019 

Quanto aos itens 2.1.1 e 2.2.2 alega 
as respostas competem à atual 

gestão. A resposta do item 2.1.3 
não corresponde à Ordem de 
serviço tratada na auditoria. 

Os esclarecimentos não são 
suficientes em vista da conduta e 

responsabilidade da ex-
Secretária. Em relação ao item 

2.1.3 não foi respondido o item. 

R. S. M. 

Gerente de 
Educação/Gestor 

do 
Contrato/Parecer

ista 

2.1.1, 
2.1.2, 
2.1.3 

Assinatura de Parecer pedagógico favorável à 
aquisição do material, mesmo diante de 

propostas que informavam que os produtos 
podiam variar e contendo materiais que não 
faziam parte do escopo do Programa Brasil 

Carinhoso. 

Notificação 
PA/AI/CGM Nº 

010/2019 

Quanto ao item 2.1.1 alegou que as 
atribuições de sua gerência não 

incluíam questões financeiras. Em 
relação ao item 2.1.2 apresentou 

recortes do próprio relatório 

As respostas não foram 
satisfatórias. As questões 

apontadas pelo relatório não são 
financeiras, mas sim suas 

implicações 

Fonte: Elaboração própria 
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ORDEM DE SERVIÇO Nº 201700893 – ITENS 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 

2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9 

Aquisições de materiais didáticos por meio de pregão presencial com 

direcionamento para produtos e respectivo fornecedor. Favorecimento da empresa 

Portfólio Editora, Comércio e Serviço Ltda ME, resultando em contratos no 

montante de R$ 30 milhões, item 2.2.1 do Relatório de Auditoria da CGU. 

O relatório da CGU apresenta a seguinte afirmação: “Por meio da avaliação de 

processos administrativos de dois pregões presenciais realizados pela Prefeitura de 

Caruaru/PE para aquisição de materiais didáticos destinados a alunos da rede 

municipal, verificou-se que em ambos houve direcionamento da contratação para 

determinados produtos e favorecimento à empresa fornecedora, Portfólio Editora, 

Comércio e Serviço Ltda – ME (CNPJ: 04.108.150/0001-74)”. 

O referido relatório aponta como constatações da afirmativa, entre outras, a 

análise ao processo de Pregão Presencial nº 03/2013, onde comprova haver três versões 

no teor do termo de referência utilizado no certame apresentando detalhes de forma 

excessiva no objeto da contratação, com a inclusão de especificações restritivas aos 

demais fornecedores (tais como, formato aproximado do livro, tipo de papel para 

impressão, tipo de capa, tipo de encadernação, entre outros) e com a exigência de 

componentes para o sistema educacional em harmonia com os componentes do sistema 

da empresa SEFE, da qual a empresa Portfólio Editora, Comércio e Serviço Ltda – ME 

possui exclusividade na comercialização (anexo IX). Assim, ainda de acordo com a 

CGU e comprovado por esta Controladoria na documentação do referido pregão, 

constante no anexo VIII, apenas duas empresas participaram da sessão pública do 

pregão: Portfólio Editora, Comércio e Serviço Ltda – ME e Editora IBPEX Ltda (CNPJ: 

07.284.950/0001-34). No entanto, por não conseguir cumprir as exigências do edital, a 

Editora IBPEX Ltda foi desclassificada e o objeto foi contratado com a empresa 

Portfólio Editora, Comércio e Serviço Ltda – ME. 

Em referência ao “parecer técnico” elaborado pela Gerência de Educação sem a 

devida apresentação de quais os parâmetros objetivos para a seleção do material, 

tampouco quais outros materiais foram avaliados no processo de escolha, foram 

notificadas as Srª L. M. A. L., Notificação PA/AI/CGM nº 026/2019 responsável pelo 
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Parecer Técnico do Pregão Presencial nº 33/2014 e a Srª N. M. A. S., Notificação 

PA/AI/CGM nº 028/2019 responsável pelo Parecer Técnico do Pregão Presencial nº 

03/2013, a fim de prestarem informações acerca da real necessidade da aquisição destes, 

tendo em vista que nos pareceres assinados pelos citados, tal necessidade não fica clara. 

Também foram notificados a Srª R. A. S. C., Notificação PA/AI/CGM nº 

025/2019, Pregoeira no Pregão Presencial nº 033/2014; o Srº F. L. S., Notificação 

PA/AI/CGM nº 027/2019, Pregoeiro no Pregão Presencial nº 03/2013; e o Srº P. F. C. 

A. M., Notificação PA/AI/CGM nº 024/2019, Presidente da Comissão de Licitação nos 

Pregões Presenciais nº 03/2013 e nº 033/2014. 

Para este ponto foram utilizadas como base para análise, além das respostas aos 

questionamentos feitos pela CGM, entre outros documentos: Pregão Presencial nº 

03/2013 e nº 33/2014, Acórdão nº 952/2018 do TCU. 

Aquisições de materiais didáticos por meio de inexigibilidade de licitação 

sem a devida demonstração da inviabilidade de competição. Favorecimento da 

Lins Ferreira & Barros Ltda EPP, resultando em contratos no montante de R$ 4,9 

milhões, item 2.2.2 do Relatório de Auditoria da CGU. 

A fim de averiguar tais alegações, foram analisados por esta Controladoria os 

processos de inexigibilidade 04/2014, 06/2015 e 08/2016, cujos valores contratados 

somam R$ 4.967.057,30, foram todas questionadas pela CGU. Em todas elas foram 

emitidos pareceres a fim de embasar a aquisição dos materiais ofertados pela editora 

escolhida. 

Todo o parecer traz a importância de materiais didáticos que retratem temáticas 

de direitos humanos e cultura afroindígena. Contudo, note-se que a editora mencionada 

no parecer diverge da contratada. Não há nada no restante do processo de 

inexigibilidade que demonstre ter sido analisada alguma proposta da Editora Esfera. 

Assim, tal parecer não é válido para justificar a contratação por inexigibilidade de 

licitação. 

Além desse, outro parecer de cunho jurídico assinado pelo então secretário da 

educação e pela assessoria jurídica concordando com a opinião da gerência no sentido 

de não ser exigida a licitação para o caso desse material didático. 
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Registrado tudo isto, uma vez que um dos objetivos do presente procedimento 

apuratório é aclarar cada uma destas contratações foram notificados quanto a este item 

os seguintes servidores: J. Q. L. (ex-Prefeito), A. F. S. S. (ex-Secretário de Educação), 

M. G. A. R. G. (ex-Secretário de Educação), P. F. C. A. M. (ex-Presidente de Comissão 

Especial de Licitação), R. A. S. C. (ex-Pregoeira da Comissão Especial de Licitação), L. 

M. A. L. (ex-Gerente de Ensino e Parecerista) e L. R. F. I. (ex-Assessora Jurídica) 

Para este ponto foram utilizadas como base para análise, além das respostas aos 

questionamentos feitos pela CGM, entre outros documentos: Processos de 

Inexigibilidade nº 04/2014, 06/2015 e 08/2016, Contrato nº 161/2014, Consulta de 

Códigos no ISBN e Acórdão 2163/2014 do TCU. 

Fragilidades nas estimativas dos quantitativos nas aquisições de materiais 

didáticos, item 2.2.3 do Relatório de Auditoria da CGU. 

A alegação do órgão de controle federal é de que não foram estabelecidos nos 

processos de inexigibilidade para compra de material didático os critérios objetivos 

necessários para determinar a quantidade de livros a ser comprada em cada ano, com 

base no que preceitua o artigo 15, §7º, inciso II, da Lei 8.666/93. 

De fato se confirma essa informação quando se observam os processos 

licitatórios. Não foi anexado aos processos nenhum tipo de controle do quantitativo de 

matrículas. A isso se acrescente o fato de diferenças entre o número de materiais 

comprado para as mesmas séries em editoras e disciplinas diferentes.  

A fim de verificar a entrega efetiva do material conforme a real necessidade, a 

equipe de auditoria realizou pesquisa junto aos dados do censo escolar a fim de obter o 

número de matrículas do ano anterior, que representa uma base razoável para as 

aquisições do ano seguinte.  

Segundo o site do Inep os dados são coletados no mês de maio a partir das 

matrículas e situação do aluno, que diz respeito á permanência e rendimento de cada 

estudante durante o ano. 

Percebem-se divergências expressivas entre as matrículas do ano anterior e o 

número de livros contratados para aquela série. Em 2016 há uma discrepância de 
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33,41% de livros do terceiro ano, o que corresponde a uma diferença de 1.172 unidades. 

Alta divergência foi encontrada também entre as estimativas para compra de livros do 

5º ano, onde se deus uma diferença de 1.253 unidades. 

Para este ponto foram utilizadas como base para análise, além das respostas aos 

questionamentos feitos pela CGM, entre outros documentos: Censo Escolar INEP 2016 

e 2017 

Materiais didáticos adquiridos pela Prefeitura armazenados no depósito da 

Secretaria Municipal de Educação, sem distribuição para as escolas para uso pelo 

seu público-alvo. Dispêndio de R$ 901 mil em livros sem uso, item 2.2.4 do 

Relatório de Auditoria da CGU. 

A auditoria da CGU comprovou por inspeção in loco várias ocorrências de sobra 

de livros que foram adquiridos e não foram distribuídos para uso nas escolas 

municipais. 

A CGU aponta ainda que inexiste sistema de informação para controle de 

entrada e saída de livros no depósito, tendo como controles existente protocolos 

manuais que registram os pedidos e as entregas, que é gerido pelo Departamento de 

Bibliotecas. Segundo a equipe de fiscalização, a obtenção de informações sobre os totais 

de sobra de livro depende da contagem física ou de somatório dos registros constantes 

dos protocolos manuais. A equipe de auditoria da CGU utilizou como referência o 

levantamento do quantitativo de livros no depósito da Secretaria Municipal de Educação 

efetuado por comissão de servidores municipais, com posição de 21/06/2017, 

encaminhado por meio do Ofício SEEJCT/GB nº 0520/2017. 

A equipe de Auditoria da Controladoria Geral do Município de Caruaru solicitou 

à Secretaria de Educação, todos os protocolos de envio dos materiais didáticos 

apontados na tabela da CGU, bem como o quantitativo desses materiais no depósito. 

Os quantitativos auferidos por essa auditoria da CGM foram baseados nos 

protocolos de solicitação e entrega de materiais didáticos do depósito da SEDUC, 

fornecidos pela própria Secretaria.  
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A responsável pelo depósito de livros e materiais didáticos da Secretaria de 

Educação, bem como pela supervisão do controle de entrada e saída de materiais 

didáticos, a Sr.ª. A. C. S. C. S., que era a responsável em 06 de abril de 2017, data da 

inspeção da equipe da CGU, bem como continuou sendo a responsável em 27 de agosto 

de 2019, data da visita in loco da equipe de auditoria da CGM, foi notificada a prestar 

esclarecimentos por meio da Notificação CGM nº 020/2019. 

Para este ponto foram utilizadas como base para análise, além das respostas aos 

questionamentos feitos pela CGM, entre outros documentos: Inspeção in loco, Ofício 

SEEJCT/GB nº 0520/2017. 

Materiais didáticos, adquiridos por meio de termos aditivos para acréscimo 

de quantidades, recebidos pelas escolas no final do ano letivo. Dispêndio de R$ 

210,7 mil com aquisição de kits do Projeto Mente Inovadora, recebidos em outubro 

de 2016, sem a demonstração da oportunidade, conveniência e necessidade da 

contratação, item 2.2.5 do Relatório de Auditoria da CGU. 

A Controladoria Geral da União constatou fragilidades nas estimativas de 

materiais didáticos licitados pela Prefeitura Municipal de Caruaru levaram em alguns 

casos a ocorrência de falta de livros. O Órgão de controle apontou ainda, que a PMC 

atuou de forma intempestiva, culminando no recebimento dos livros apenas no segundo 

semestre. 

A CGU identificou que no primeiro caso foi feito um 2º termo aditivo ao 

contrato nº 165/2014, firmado com a Portfólio Editora, Comércio e Serviço Ltda, no 

valor de R$ 314.370,00, cujo objeto foi o acréscimo de 700 kits de livros do 3º ano no 

sistema educacional da empresa SEFE. Verificou-se que o aditivo foi firmado em abril 

de 2016, a solicitação foi emitida em junho de 2016 e os livros foram recebidos apenas 

em agosto de 2016 (conforme atesto em nota fiscal). 

No segundo caso, a CGU identificou se tratar de 1º termo aditivo ao contrato nº 

005/2016, firmado com a empresa Mindlab do Brasil Comércio de Livros Ltda., no 

valor de R$ 210.735,00, cujo objeto foi o acréscimo de 1.115 “Kits alunos” do Projeto 

Mente Inovadora. Foi verificado que o termo aditivo foi firmado em agosto de 2016, a 
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solicitação de compras foi emitida em setembro de 2016 e os livros foram recebidos 

apenas em outubro de 2016 (conforme atesto da nota fiscal). 

Outro ponto levantado pela CGU foi que os professores da escola não receberam 

capacitação para a utilização do material com carga horária de 24 horas, conforme a 

proposta comercial da empresa fornecedora apresentada por ocasião da contratação 

original. Foi realizada apenas uma capacitação num único dia. 

Com relação a capacitação dos professores, resta comprovado por extenso fundo 

documental produzido pela empresa MindLab, que houve a capacitação dos professores 

para uso do material, cujo curso teve carga horária de 24 horas, conforme anexo XIV. 

Para este ponto foram utilizadas como base para análise, além das respostas aos 

questionamentos feitos pela CGM, entre outros documentos: Contrato nº 165/2014 e nº 

005/2016 mais aditivos. 

Fragilidades nas fundamentações dos preços contratados nas aquisições de 

materiais didáticos. Ausência de aplicação de desconto mínimo de 20% sobre o 

preço de capa dos livros. Superfaturamento por sobrepreço de R$ 1 milhão nas 

aquisições de livros da empresa SEFE para alunos de 3º e 4º anos nos anos letivos 

de 2016 e 2017, item 2.2.6 do Relatório de Auditoria da CGU. 

A CGU identificou numa amostra de oito inexigibilidades de licitação 

instaurados pela Prefeitura de Caruaru, para a aquisição de materiais didáticos 

destinados a alunos ou docentes da rede municipal, cujos respectivos contratos foram 

pagos parcial ou totalmente com recursos do Fundeb no período de exame da 

fiscalização, em apenas dois foram apresentados documentos capazes de evidenciar os 

preços praticados com outros órgãos governamentais e, consequentemente, possibilitar 

ao gestor municipal avaliar a vantajosidade dos preços propostos. 

A CGU apontou também que, no tocante aos preços praticados em 

inexigibilidades para compra de livros, o entendimento reiterado do Tribunal de Contas 

da União é de que nas aquisições diretas com recursos federais, baseadas na alegação de 

exclusividade, deve ser exigido desconto mínimo de 20% sobre o preço de capa. Tal 

jurisprudência advém do teor da Instrução Normativa nº 2/1998 do então Ministério de 

Estado da Administração Federal e Reforma do Estado – MARE. 
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A CGU concluiu que da amostra analisada, dois processos de inexigibilidade 

não observaram o desconto mínimo de 20% do preço de capa. Sendo as inexigibilidades 

de nº 6/2014 e 5/2015, que resultaram nos contratos nº 165/2014 e 94/2015. A 

Controladoria Geral da União identificou por meio da comparação entre o preço 

contratado e o preço da tabela máximo da empresa SEFE (disponível em seu sítio 

institucional), com a aplicação deum desconto mínimo no percentual de 20%, o 

superfaturamento por sobrepreço de R$ 1.002.333,90, conforme tabela elaborada pela 

equipe de auditoria da CGU. 

Para este ponto foram utilizadas como base para análise, além das respostas aos 

questionamentos feitos pela CGM, entre outros documentos: Processo TCE-PE nº 

15032991 e o Acórdão 3290/2011 do TCU. 

Aquisições de livros das mesmas matérias/disciplinas e séries dos livros 

recebidos gratuitamente do governo federal no âmbito do Programa Nacional do 

Livro Didático (PNLD). Prejuízo de R$ 22,3 milhões com a 

sobreposição/duplicidade de livros nos anos letivos de 2015 a 2017, item 2.2.7 do 

Relatório de Auditoria da CGU. 

Em análise ao ponto 2.2.7 apresentado pela Controladoria Geral da União 

(CGU), buscou-se analisar as despesas efetuadas pela Prefeitura Municipal de 

Caruaru/PE, com recursos do FUNDEB, aplicados na aquisição de material didático no 

período de janeiro de 2015 a março de 2017 as empresas Portfólio Editora, Comércio e 

Serviços Ltda – ME – CNPJ: 04.108.150/0001-74 e Lins Ferreira & Barros Ltda – EPP 

– CNPJ: 11.385.899/0001-24. 

A CGU aponta a ocorrência de sobreposição/duplicidade para uma mesma 

série/ano dos livros recebidos gratuitamente pelo município no âmbito do Programa 

Nacional de Livro Didático (PNLD) e dos adquiridos as empresas acima citadas.  

Na análise do exposto esta Controladoria Municipal identificou por meio do site 

do Sistema do Material Didático do Programa Nacional de Livro Didático (PNLD) a 

ocorrência da solicitação e entrega nas escolas do município dos livros disponíveis no 

PNLD. Outrossim, identificou-se os processos licitatórios dos quais participaram as 

empresas Portfólio Editora, Comércio e Serviço Ltda – ME e Lins Ferreira & Barros 

Ltda – EPP, Inexigibilidade nº 03/2013, Inexigibilidade nº 04/2014, Inexigibilidade nº 
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06/2014, Inexigibilidade nº 05/2015, Inexigibilidade nº 06/2015 e Inexigibilidade nº 

08/2016. 

Constatou-se que todos os processos licitatórios foram realizados por meio de 

Inexigibilidade. O artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/1993, que institui normas para 

licitações e contratos da Administra Pública, prevê o processo inexigível quando houver 

inviabilidade de competição, em especial para aquisição de materiais, equipamentos, ou 

gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial 

exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser 

feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que 

se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou 

Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes. 

Como justificativa apresentada nos pareceres (anexo VIII) para abertura do 

processo licitatório, os relatores apontam a imposição legal do ensino de temas como 

Cultura Afroindígena, Direitos Humanos, meio ambiente e cidadania, como necessárias 

para aquisição dos livros, sendo esses material complementar ao disponibilizado nos 

materiais didáticos disponibilizados pelo PNLD, no entanto, tais justificativas são 

insuficientes tanto para o enquadramento nos conceitos de unicidade (impossibilidade 

lógica de licitar) e singularidade (impossível o confronto), para modalidade de licitação 

adotada, como para comprovar a real necessidade da aquisição deste referido material 

didático. 

Com base nas evidências foram notificados os pareceristas, o secretário de 

Educação e o prefeito, à época, a fim de trazer esclarecimentos aos fatos constatados. 

Para este ponto foram utilizadas como base para análise, além das respostas aos 

questionamentos feitos pela CGM, entre outros documentos: Processos de 

Inexigibilidades nº 03/2013, 04/2014, 06/2014, 05/2015, 06/2015 e 08/2016, 

Comprovantes de Distribuição de Livros Didáticos pelo FNDE no SIMADNET. 

Prejuízo de R$ 469 mil referente ao pagamento por materiais didáticos não 

entregues nos quantitativos contratados e informados nos documentos fiscais, item 

2.2.8 do Relatório de Auditoria da CGU. 
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Em análise aos fatos apresentados no item 2.2.8 do relatório da CGU, apontando 

recebimentos dos produtos pela empresa Portfólio Editora, Comércio e Serviços Ltda – 

ME, em quantidades inferiores à apresentada nas notas fiscais, com base em um 

documento intitulado “Material Recebido – SEFE 1º e 2º semestres de 2017”. 

De posse de tais informações, esta Controladoria, efetuou visita à sede da 

Secretaria Municipal de Educação a fim de identificar o arquivo mencionado, tendo o 

encontrado em formato digital de código aberto, podendo a qualquer tempo ser editado 

por quem tenha acesso ao mesmo. Tal arquivo apresenta uma tabela com a descrição 

dos materiais, quantidade kits/livros e quantidade kits/livros conferidos, trazendo os 

nomes de M. F. M.; M. R. M.; A., J. L. M. I.; C. C. C. S. e M. S. L. como conferentes. 

Constatou-se na nossa análise que os quantitativos citados pela CGU não são 

compatíveis com o quantitativo conferido no recebimento, no entanto, por ser um 

arquivo eletrônico não é possível constatar a veracidade dos números devido à falta de 

assinatura dos conferidores. 

Diante da ausência de documento impresso que comprove a conferência pelos 

citados anteriormente, identificou-se a Notas Fiscais referentes aos pagamentos e 

solicitou-se cópia ao Departamento de Contabilidade da Secretaria da Fazenda de 

Caruaru/PE, buscando identificar quais os responsáveis por atestar o 

recebimento/conferência do disposto em documento fiscal. 

Para este ponto foram utilizadas como base para análise, além das respostas aos 

questionamentos feitos pela CGM, entre outros documentos: Notas Fiscais de 

Recebimento 

Prejuízo de R$ 983,1 mil referente ao pagamento por prestação de serviços 

não comprovados. Prejuízo de R$ 184,5 mil referente ao pagamento por prestação 

de serviços em duplicidade. Ausência de aplicação de multa contratual pela não 

prestação de serviços contratados, item 2.2.9 do Relatório de Auditoria da CGU. 

O relatório da CGU aponta para pagamentos de valores contratuais sem devido 

suporte documental da efetiva prestação de serviços, bem como pagamentos em 

duplicidade relativos a um mesmo serviço em vários contratos. 
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Os contratos apontados no relatório são: Contrato nº 57/2013, 160/2014, 

165/2014, 94/2015, 5/2016, 84/2016, 90/2016 e 91/2016. 

O relatório da CGU detalha as ocorrências em quatro itens: Sistema Educacional 

Família e Escola, Brincadeiras musicais da Palavra Cantada, Livros Direitos Humanos e 

Cidadania e Projeto Mente Inovadora. 

Esta Controladoria de posse destas informações buscou junto a Secretaria de 

Educação e Secretaria da Fazenda a documentação comprobatória da realização dos 

serviços bem como as Notas Fiscais atestadas, autorizando os referidos pagamentos, no 

intuito de buscar evidenciar a realização dos mesmos, ou em caso negativo, 

responsabilizar os responsáveis. 

Identificamos as Notas Fiscais nº 018 de 02/03/2015 (R$ 175.600,00); 24 de 

13/07/2015 (R$ 175.600,00), 28 de 16/03/2016 (R$ 198.927,86) e 36 de 25/08/2016 (R$ 

198.927,87), todas referentes a serviços prestados de Portal educacional, cursos a 

distância, assessoramento pedagógico presencial e cursos presenciais no contrato nº 

057/2013 (1º, 2º e 3º termo aditivo). As notas foram atestadas por D. J. S. O.; R. M. e D. 

L., os quais foram notificados a prestar esclarecimentos a fim de comprovar a realização 

dos referidos serviços. 

Esta controladoria identificou a Nota Fiscal nº 119, emitida em 09 de dezembro 

de 2016, atesta por E. F. M. S., mat. 37.525-0, como fonte de comprovação da prestação 

do serviço e autorizando o referido pagamento, no valor de R$ 1.695.769,60.  

Outrossim destacamos que no Contrato nº 91/2016, firmado entre a Prefeitura 

Municipal de Caruaru/PE – Secretaria de Educação, Esportes, Juventude, Ciência e 

Tecnologia e a empresa Lins Ferreira & Barros Ltda, o objeto contratual é aquisição de 

Livros Didáticos de Direitos Humanos e Cidadania, não trazendo menção a formação de 

professores, esta consta apenas na proposta comercial apresentada pela empresa na fase 

licitatória. 

Para este ponto foram utilizadas como base para análise, além das respostas aos 

questionamentos feitos pela CGM, entre outros documentos: Contratos nº 57/2013, 

160/2014, 165/2014, 94/2015, 5/2016, 84/2016, 90/2016 e 91/2016. 
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 Notificados Parte II – Ordem de Serviço nº 201700893 

RESPONSÁVEL 
CARGO/FU

NÇÃO 
ITENS CONDUTA/RESPONSABILIDADE 

Nº NOTIFICAÇÃO 
RESPOSTA ANÁLISE 

J. Q. L. Prefeito 

2.2.2, 
2.2.3, 
2.2.4, 
2.2.5, 

2.2.6, 2.2.7 

Itens 2.2.2 e 2.2.3: Assinatura de despacho, 
homologação e contrato. Como superior hierárquico 

deve supervisionar as atividades de seus 
subordinados, não se atentou às exigências legais 
para configuração de inexigibilidade de licitação. 

Itens 2.2.4, 2.2.5 e 2.2.6: Assinatura do despacho, 
homologação e contrato. É da responsabilidade do 

superior hierárquico a supervisão de seus 
subordinados e da autoridade que assina contratos 

verificar se foram cumpridas todas as exigências 
legais antes de firmá-los. 

Item 2.2.7: Assinatura do despacho, homologação e 
contrato. É da responsabilidade do superior 

hierárquico a supervisão de seus subordinados e da 
autoridade que assina contratos verificar se foram 

cumpridas todas as exigências legais antes de firmá-
los. 

Notificação 
PA/AI/CGM Nº 

008/2019 

Não houve resposta à 
notificação. 

Em virtude da ausência de resposta, 
permanecem as constatações. 

M. G. A. R. G. 
Secretária 

de 
Educação 

2.2.2, 
2.2.3, 
2.2.4, 
2.2.5, 

2.2.6, 2.2.7 

Itens 2.2.2 e 2.2.3: Assinatura da autorização de 
abertura do Processo Licitatório e Contrato. É da 

responsabilidade do superior hierárquico a 
supervisão de seus subordinados. Como se trata da 
autoridade que assina os contratos deve atentar se 

os mesmos foram celebrados em conformidade com 
os ditames legais 

Itens 2.2.4, 2.2.5 e 2.2.6: Assinatura da autorização 
de abertura do Processo Licitatório, Contratos e 

Termos Aditivos. É da responsabilidade do superior 
hierárquico a supervisão de seus subordinados. 

Item 2.2.7 Assinatura da autorização de abertura do 

Notificação 
PA/AI/CGM Nº 

009/2019 

Quanto ao item 2.2.2 
alega que a escolha do 
material não era de sua 

competência. Em relação 
ao item 2.2.3 afirmou 
que o problema dos 

quantitativos poderia ser 
por vários motivos. 

Item 2.2.4: alegou que 
tal fato foi identificado 
no exercício de 2017, 

cabendo à atual gestão 

Itens 2.2.2 e 2.2.3: Não foram suficientes os 
esclarecimentos. Havia outras pessoas 
envolvidas no processo de escolha do 

material, mas isso não afasta a 
responsabilidade do superior hierárquico, 

inclusive com relação às quantidades 
divergentes de livros, uma vez que foram 
elencados motivos para sobra ou falta de 

livros, sem que fossem apresentados 
documentos que comprovassem as hipóteses 

levantadas. 
Itens 2.2.4 e 2.2.5: Não foram suficientes os 
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Processo Licitatório, Contratos e Termos Aditivos. 
Comprovação de processo licitatório por meio da 

inexigibilidade. 

esclarecer a razão de 
não ter havido a 

distribuição, já o item 
2.2.5 disse tratar-se do 

fornecimento de 
materiais paradidáticos, 

o que não torna um 
problema sua 

distribuição tardia aos 
alunos, e no item 2.2.6 
alega que não é de sua 

competência. 
Item 2.2.7 alega que não 
compete à Controladoria 
Geral da União – CGU o 

estabelecimento da 
política pedagógica do 

Município. O 
estabelecimento da 

política pedagógica é 
tarefa da Secretaria de 

Educação, acompanhada 
dos respectivos 

Conselhos legalmente 
instituídos. 

esclarecimentos. Foi apontado 
procedimentos pontuais e tardios como 

forma de afastar as irregularidades apontadas 
pela CGU. Item 2.2.6: De fato, a elaboração 

do termo não é do Secretário, contudo, ele é 
parte integrante de todo o processo 

licitatório. 
Item 2.2.7: Não foram suficientes os 

esclarecimentos, não respondendo aos 
questionamentos, apenas afirmando que a 

política pedagógica que a SEDUC e aos 
Conselhos Legalmente instituídos. 

A. F. S. S. 
Secretário 

de 
Educação 

2.2.2, 
2.2.3, 
2.2.4, 
2.2.5, 

2.2.6, 2.2.7 

Itens 2.2.2 e 2.2.3: Assinatura da autorização de 
abertura do Processo Licitatório e Contrato. É da 

responsabilidade do superior hierárquico a 
supervisão de seus subordinados. Como se trata da 
autoridade que assina os contratos deve atentar se 

os mesmos foram celebrados em conformidade com 
os ditames legais 

Itens 2.2.4, 2.2.5 e 2.2.6: Assinatura da autorização 

Notificação 
PA/AI/CGM Nº 

011/2019 

Quanto ao item 2.2.2 
alega que a escolha do 
material não era de sua 

competência. Em relação 
ao item 2.2.3 afirmou 
que o problema dos 

quantitativos poderia ser 
por vários motivos. 

Itens 2.2.2 e 2.2.3: Não foram suficientes os 
esclarecimentos. Havia outras pessoas 
envolvidas no processo de escolha do 

material, mas isso não afasta a 
responsabilidade do superior hierárquico, 

inclusive com relação às quantidades 
divergentes de livros, uma vez que foram 
elencados motivos para sobra ou falta de 
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de abertura do Processo Licitatório, Contratos e 
Termos Aditivos. É da responsabilidade do superior 

hierárquico a supervisão de seus subordinados. 
Item 2.2.7 Assinatura da autorização de abertura do 

Processo Licitatório, Contratos e Termos Aditivos. 
Comprovação de processo licitatório por meio da 

inexigibilidade. 

Item 2.2.4 alegou que tal 
fato foi identificado no 

exercício de 2017, 
cabendo à atual gestão 
esclarecer a razão de 

não ter havido a 
distribuição, já o item 

2.2.5 disse que a 
aquisição foi para uma 
nova escola, e no item 

2.2.6 alega que não é de 
sua competência. 

Item 2.2.7 alega que não 
compete à Controladoria 
Geral da União – CGU o 

estabelecimento da 
política pedagógica do 

Município. O 
estabelecimento da 

política pedagógica é 
tarefa da Secretaria de 

Educação, acompanhada 
dos respectivos 

Conselhos legalmente 
instituídos. 

livros, sem que fossem apresentados 
documentos que comprovassem as hipóteses 

levantadas. 
Item 2.2.4: Não foram suficientes os 

esclarecimentos. Foi apontado 
procedimentos pontuais e tardios como 

forma de afastar as irregularidades apontadas 
pela CGU. Item 2.2.5: Verificou-se que o kit 

escola nunca foi utilizado por falta de 
treinamento. Item 2.2.6: De fato, a 

elaboração do termo não é do Secretário, 
contudo, ele é parte integrante de todo o 

processo licitatório. 
Item 2.2.7: Não foram suficientes os 

esclarecimentos, não respondendo aos 
questionamentos, apenas afirmando que a 

política pedagógica que a SEDUC e aos 
Conselhos Legalmente instituídos. 

W. L. C. S. 
Secretário 

de 
Educação 

2.2.7 

Item 2.2.7: Assinatura da autorização de abertura do 
Processo Licitatório, Parecer Jurídico e Contrato. 
Comprovação de processo licitatório por meio da 

inexigibilidade. 

Notificação 
PA/AI/CGM Nº 

012/2019 

Quanto ao item 2.2.7 
afirma que o relatório da 
CGU aponta um período 
em que ele não atuava 
mais como Secretário 

A resposta foi satisfatória, coadunado com a 
jurisprudência do TCU, que afirma que a 

autoridade incumbida de verificar a 
legalidade e conveniência do procedimento 
licitatório foi declarada responsável por ter 

homologado o procedimento. No entanto se 
as falhas surgidas forem na execução do 
contrato, como quando a fraude não era 
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detectável de uma simples análise do 
processo licitatório, tendo ocorrido na fase de 

execução, alheia à atuação do responsável 
pela homologação e adjudicação, ele não será 

responsabilizado. 

P. F. C.  A. M. 

Presidente 
da 

Comissão 
Especial de 

Licitação 

2.2.1, 
2.2.2, 
2.2.3, 
2.2.4, 

2.2.5, 2.2.6 

Item 2.2.1: Assinatura nos processos licitatórios sem 
a confirmação de que todos os requisitos foram 

devidamente atendidos sem que houvesse 
favorecimento ou direcionamento a empresa 

vencedora, nos Pregões Presenciais nº 003/2013 e º 
033/2014. 

Itens 2.2.2 e 2.2.3: Assinatura na autuação do 
processo licitatório sem a confirmação de que todos 

os requisitos foram devidamente atendidos, 
inclusive os de estimação dos quantitativos. 

Itens 2.2.4, 2.2.5 e 2.2.6: Assinatura na autuação do 
processo licitatório sem a confirmação de que todos 

os requisitos foram devidamente atendidos, 
inclusive os de estimação dos quantitativos. 

Notificação 
PA/AI/CGM Nº 

013/2019 
 

Notificação 
PA/AI/CGM nº 

024/2019 

No item 2.2.1, aponta 
não ter exercido em 
nenhum momento a 

função de pregoeiro no 
município de Caruaru. 

Quanto aos itens 2.2.2 e 
2.2.3, sua resposta não 
contempla os pontos 

questionados na 
auditoria. 

 
 

A resposta apresentada ao item 2.2.1 não foi 
suficiente, pois não comprova que não houve 
favorecimento ou direcionamento a empresa 

Portfólio Editora. 

R. A. S. C. 

Pregoeira 
da 

Comissão 
Especial de 

Licitação 

2.2.1 
2.2.2, 
2.2.3, 

2.2.4, 2.2.5 

Item 2.2.1: Pregoeira do processo licitatório por 
meio de pregão com indícios de direcionamento e 

favorecimento de vencedor no Pregão Presencial nº 
033/2014. 

Itens 2.2.2 e 2.2.3: Assinatura na autuação do 
processo licitatório sem a confirmação de que todos 

os requisitos foram devidamente atendidos, 
inclusive os de estimação dos quantitativos. 

Itens 2.2.4, 2.2.5 e 2.2.6: Assinatura na autuação do 
processo licitatório sem a confirmação de que todos 

os requisitos foram devidamente atendidos, 
inclusive os de estimação dos quantitativos 

 
Notificação 

PA/AI/CGM Nº 
025/2019 

 
Notificação 

PA/AI/CGM Nº 
014/2019 

Quanto ao item 2.2.1 
afirma não haver por 

parte de Pregoeira 
qualquer 

direcionamento, ou 
favorecimento, no 

processo licitatório à 
empresa vencedora. 

 
Não respondeu à 

notificação PA/AI/CGM 
Nº 014/2019. 

Item 2.2.1 a resposta foi satisfatória 
apresentando as responsabilidades do 

Pregoeiro, que é providenciar a licitação 
conforme os parâmetros técnicos definidos 

pelo setor responsável na secretaria de 
educação. 

Itens 2.2.4, 2.2.5 e 2.2.6: Em virtude de a 
resposta não contemplar os pontos 

questionados e, por consequência, ser 
considerada a ausência de resposta, 

permanecem as constatações. 
 

Não houve resposta à notificação PA/AI/CGM 
Nº 014/2019, permanecem os apontamentos 
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iniciais. 

L. M. A. L. 

Ex-Gerente 
de 

Educação/
Gestora do 
Contrato/ 

Parecerista 

2.2.1, 
2.2.2, 
2.2.3, 
2.2.4, 

2.2.5, 2.2.7 

Item 2.2.1: Assinatura de Parecer pedagógico 
favorável à aquisição do material didático no Pregão 

Presencial nº 33/2014 
Itens 2.2.2 e 2.2.3: Assinatura de Parecer 

pedagógico favorável à aquisição mediante 
inexigibilidade citando editora diferente da 

contratada e sem atentar para os erros nos números 
de ISBN na inexigibilidade 04/2014 

Item 2.2.4 e 2.2.5: Confeccionou pareceres/projetos 
básicos que determinou o quantitativo para a 

aquisição. 
Item 2.2.7: Assinatura do Parecer Técnico 

Pedagógico e do Termo de Referência. 
Inexigibilidades n º 04/2014 e 06/2014. 

Comprovação de processo licitatório por meio da 
inexigibilidade. 

 

Notificação 
PA/AI/CGM Nº 

026/2019 
 

Notificação 
PA/AI/CGM Nº 

015/2019 

No item 2.2.1 alega que 
o parecer técnico 

assinado é opinativo e 
baseado em dados, 
estudos e análises 

realizadas pela equipe 
técnica da Secretaria de 
Educação e atestam que 
o mesmo reforça que os 
materiais didáticos em 

pauta correspondiam às 
expectativas 

pedagógicas da 
Secretaria de Educação. 

Quanto ao item 2.2.2 
alegou que a escolha da 
modalidade de licitação 
não era de competência 
do cargo que exercia. Em 

relação ao item 2.2.3 
alegou que a quantidade 
de livros é solicitada com 
base nos dados do INEP 
e que quando solicitado 

esse número era 
informado. 

Item 2.2.4: afirmando 
que não estava atuando 
no ano de 2017, e que 

foi exonerada em 2015, 
não sendo a responsável 
pela armazenagem ou a 

A resposta apresentada ao item 2.2.1 não foi 
satisfatória, pois não esclarece os motivos 
que levaram a confecção de um parecer 

técnico com detalhamento de objeto com 
descrições idênticas ao material exclusivo da 

empresa vencedora. 
Itens 2.2.2 e 2.2.3: Além de parecerista a 

notificada era gestora do contrato. Foi 
escolhido material de editora diferente da 
defendida no parecer, mas não foi adotada 
nenhuma medida quanto a isso enquanto 

gestora do contrato. Em relação aos erros de 
estimativas é a mesma constatação. 

Item 2.2.4: Por ter sido a responsável em 
confeccionar os pareceres/projetos básicos 

que determinou o quantitativo para a 
aquisição, aparenta grande chance de ter sido 

mal estimado. 
Item 2.2.5: Não houve resposta, permanecem 

os apontamentos iniciais. 
Itens 2.2.7: Não foram suficientes os 

esclarecimentos, visto não deixar clara a real 
necessidade na aquisição dos referidos 

materiais, mesmo com os livros didáticos do 
PNLD abordando as mesmas temáticas. 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: R

A
Q

U
E

L
 T

E
IX

E
IR

A
 L

Y
R

A
 L

U
C

E
N

A
A

cesse em
: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD

oc.seam
 C

ódigo do docum
ento: 755716a5-c1cf-4427-91e1-aaa75c3564fc



 
 

 

24 

falta de distribuição de 
materiais didáticos. Item 

2.2.5: Não respondeu 
sobre este ponto. 

No Item 2.2.7 alega que 
a coleção “Caminhos” 
para complementar os 
conteúdos abordados 

nos livros do PNLD, pois 
apresenta um quadro de 
conteúdos e objetivos de 
aprendizagem, critérios 
de avaliação e sugestões 

de leitura, bem como 
traz um diário, que 

permite além de outras 
coisas estabelecer um 
elo entre a escola e a 

família. 

R. I. 
Assessora 

Jurídica 
(2014) 

2.2.2 

Assinatura em parecer jurídico favorável à aquisição 
por inexigibilidade sem a devida averiguação do 

cumprimento dos requisitos necessários na 
inexigibilidade 04/2014. 

Notificação 
PA/AI/CGM Nº 

021/2019 

Alega que o parecerista 
jurídico manifesta 
apenas quanto à 

admissibilidade diante 
da documentação que 

existe até aquele 
momento do processo 

licitatório 

A resposta foi satisfatória, coadunado com a 
jurisprudência do TCU. 

F. F. 
Assessora 

Jurídica 
(2016) 

2.2.2 

Assinatura em parecer jurídico favorável à aquisição 
por inexigibilidade sem a devida averiguação do 

cumprimento dos requisitos necessários na 
inexigibilidade 06/2015. 

Notificação 
PA/AI/CGM Nº 

022/2019 

Alega que o parecerista 
jurídico manifesta 
apenas quanto à 

admissibilidade diante 
da documentação que 

existe até aquele 

A resposta foi satisfatória, coadunado com a 
jurisprudência do TCU. 
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momento do processo 
licitatório 

R. S. M. 

Gerente de 
Educação/
Gestor do 
Contrato/ 

Parecerista 

2.2.2, 
2.2.3, 
2.2.4, 
2.2.5, 
2.2.7, 

2.2.8, 2.2.9 

Itens 2.2.2 e 2.2.3: Assinatura de Parecer 
pedagógico favorável à aquisição mediante 
inexigibilidade citando editora diferente da 

contratada e sem atentar para os erros nos números 
de ISBN na inexigibilidade 06/2015. 

 
Itens 2.2.4 e 2.2.5: Assinatura do Parecer Técnico 

Pedagógico e do Termo de Referência. 
Inexigibilidades n º 05/2015, 06/2015 e 08/2016. 
Comprovação de processo licitatório por meio da 

inexigibilidade. 
 

Item 2.2.7: Assinatura do Parecer Técnico 
Pedagógico e do Termo de Referência. 

Inexigibilidades n º 05/2015, 06/2015 e 08/2016. 
Comprovação de processo licitatório por meio da 

inexigibilidade. 
 

Item 2.2.8: Gestor de Contratos. Dados do contrato 
divergem do apontado no relatório da CGU. 

 
Item 2.2.9: Atesto nas notas fiscais 024 de 
13/07/2015, 36 de 25/08/2016 e Gestor de 

Contratos nº 05/2016, 91/2016, 90/2016, 057/2013. 
Dados contidos nas notas fiscais divergem do 

apontado no relatório da CGU. 

Notificação 
PA/AI/CGM Nº 

010/2019 

Não respondeu os itens 
2.2.2 e 2.2.3. 

Item 2.2.4: Na data da 
resposta não havia mais 

nenhuma sobra dos 
referidos livros 

estocados. 
Item 2.2.5: Afirma que a 

documentação que 
esclarece esse item está 
na resposta de D. J. S. S. 

O. 
 

Em relação ao item 2.2.7 
alega que o 

entendimento da SEDUC 
é de que os materiais 

supracitados não 
configuram uma 
sobreposição de 

conteúdos em relação 
aos livros do PNLD. O 

que ocorre é uma 
complementariedade de 

materiais, fato este 
observado e muito bem 

avaliado pelos 
professores, conforme 
material em anexo. Os 
livros disponibilizados 
pelo PNLD tratam dos 

Quanto aos itens 2.2.2 e 2.2.3 permanecem 
sem esclarecimentos da parte do notificado. 

Item 2.2.4: Alega ter distribuído todos os 
livros, no entanto não há comprovação. 

Item 2.2.5: Não foi demonstrado nenhum 
comprovante de formação de professores 

após o prazo apontado pela CGU após 2016 
na resposta de Daniela, razão que se tem por 

não respondido este item. 
Quanto ao item 2.2.7 a resposta não foi 

satisfatória visto que o material citado trata-
se de um documento não oficial, manuscrito, 
datado de 23 de julho de 2015, destinado à 
equipe da SEFE, assinado por 08 professoras 

do 3º ano, elogiando o material didático. 
Em relação ao item 2.2.8 a resposta não foi 

satisfatória, pois não responde ao 
questionamento feito por esta Controladoria 

referente à comprovação do quantitativo 
recebido, nem comprovantes de distribuição 

aos alunos da rede municipal. 
Quanto ao item 2.2.9 a resposta não foi 

satisfatória, pois não responde ao 
questionamento feito por esta Controladoria, 
repassando para terceiros a responsabilidade 

de responder os questionamentos feitos a 
ele. 
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conteúdos de forma 
geral referentes à cada 

série/ano, os materiais a 
que se referem este item 

são de conteúdos 
específicos de cada 

temática.” 
Quanto ao Item 2.2.8 

limitou-se a afirmar que 
“não há mais no 

depósito materiais a 
serem entregues” 

No tocante ao item 2.2.9 
a resposta foi: “as 

informações referentes a 
este item estão 
esclarecidas na 
documentação 

encaminhada à esta 
controladoria pela 

servidora D. K. L. V. L. F.” 
 

D. J. S. O. 

Gestora do 
Contrato/ 

Coordenad
ora de 
Apoio 

Pedagógic
o 

2.2.4, 
2.2.5, 2.2.9 

Itens 2.2.4 e 2.2.5: Responsável pela gestão do 
contrato 160/2014, não ficou demonstrada uma 
atuação com vistas a distribuição equânime dos 
livros, o que ocasionou sobras no depósito da 

SEDUC. 
 

Item 2.2.9: Atesto nas notas fiscais 18 de 
02/03/2015 e gestora do Contrato nº 160/2014. 

Dados contidos nas notas fiscais divergem do 
apontado no relatório da CGU. 

Notificação 
PA/AI/CGM Nº 

016/2019 

Itens 2.2.4 e 2.2.5: 
Respondeu que o item 
não se aplica a ela pois 

em 17/08/2015, 
apresentou-se como 

professora regente de 
sala de aula, na Escola 
Municipal Joel Pontes, 

atuando no PROINFO, a 
partir de 18/08/2015. 

Quanto ao Item 2.2.9, a 

Itens 2.2.4 e 2.2.5: O contrato nº 160/2014 
que define Daniela como Gestora do contrato 
é datado de 05/12/2014, e o 1º termo aditivo 
é datado de 15/06/2015. Cabe destacar que 

esse contrato teve pequena contribuição para 
o quantitativo visualizado pela CGU em 2017, 
porém é bem verdade que o maior impacto 
dos quantitativos encontrados foi causado 
pelas aquisições do contrato nº 005/2016. 

 
Item 2.2.9: a resposta foi satisfatória, pois 
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notificada aponta as 
atribuições da 

Coordenadoria de 
Ensino, segundo o Art. 
36 da Lei Municipal nº 
5.376/2013, afirmando 

que cabia a ela a 
observância do 

cumprimento dos 
encontros formativo dos 

docentes, gestores 
escolares e reuniões de 

mães, pais e 
responsáveis, trazendo 

também a comprovação 
por meio de atas e 

registro fotográfico de 
encontros realizados 

pela SEFE e pela Mindlab 
no ano de 2015. 

verifica-se a comprovação por meio de atas e 
registro fotográfico de encontros realizados 
pela SEFE e pela Mindlab no ano de 2015. 

D. L. 

Coordenad
ora de 
Apoio 

Pedagógic
o 

2.2.9 
Item 2.2.9: Atesto na nota fiscal 28 de 16/03/2016. 

Dados contidos nas notas fiscais divergem do 
apontado no relatório da CGU. 

Notificação 
PA/AI/CGM Nº 

017/2019 

Quanto ao Item 2.2.9, a 
notificada aponta as 

atribuições da 
Coordenadoria de 

Ensino, segundo o Art. 
36 da Lei Municipal nº 
5.376/2013, afirmando 

que cabia a ela a 
observância do 

cumprimento dos 
encontros formativo dos 

docentes, gestores 
escolares e reuniões de 

Item 2.2.9: a resposta foi satisfatória, pois 
verifica-se a comprovação através de  

relatórios de ações realizadas em 2016, cópia 
dos e-mails com o envio dos dados dos 
servidores para cadastro e acesso ao 

Portal/EAD, bem como a cópia do tutorial de 
como acessar o EAD/SEFE, agenda de 

formação, registros fotográficos e atas de 
frequência dos encontros e formações 

realizadas, além dos protocolos e avaliação 
das formações oferecidas aos docentes. 
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mães, pais e 
responsáveis, trazendo 

também a comprovação 
por meio de relatórios 
de ações realizadas em 
2016, cópia dos e-mails 

entre outros. 

M. F. M. A. S. 
Coordenad

ora do 
PNLD 

2.2.8, 2.2.9 

Item 2.2.8: Atesto nas notas fiscais nº 293, emitida 
em 09 de novembro de 2016, 294, de 09 de 

novembro de 2016 e 295 de 11 de novembro de 
2016. 

 
Item 2.2.9: Atesto na nota fiscal 301 de 02/12/2016. 

Dados contidos nas notas fiscais divergem do 
apontado no relatório da CGU. 

Notificação 
PA/AI/CGM Nº 

018/2019 

Quanto ao item 2.2.8 
alega que houve o 

recebimento na 
integralidade conforme 
pedido a Secretaria de 

Educação, afirma ainda a 
conferência do material 
no ato da entrega, antes 

de atestar as notas 
fiscais. 

Quanto a item 2.2.9 
apresenta a mesma 
resposta da Srª E. F., 

transcrita a seguir: “em 
anexo nota fiscal 

recebida, conferida e 
assinada por mim, mas 
comprada pela gestão, 
informo que se trata de 

livros distribuídos de 
acordo com a matrícula 

de alunos de cada Escola 
e, ou CMEI’S, da Rede 
Municipal de Caruaru, 

conforme Protocolos de 
Entrega, digitalizados e 

Em relação ao item 2.2.8, a resposta foi 
satisfatória, visto que não há indícios, exceto 

arquivo eletrônico, sem assinatura de 
responsável, do recebimento à menor do 

quantitativo dos livros solicitados. 
Quanto ao item 2.2.9, a resposta apesar de 

vaga foi satisfatória. 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: R

A
Q

U
E

L
 T

E
IX

E
IR

A
 L

Y
R

A
 L

U
C

E
N

A
A

cesse em
: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD

oc.seam
 C

ódigo do docum
ento: 755716a5-c1cf-4427-91e1-aaa75c3564fc



 
 

 

29 

enviados.” 

E. F. M. S. 
Coordenad

ora de 
Biblioteca 

2.2.9 

 
Item 2.2.9: Atesto na nota fiscal 119 de 09/12/2016. 

Dados contidos nas notas fiscais divergem do 
apontado no relatório da CGU. 

Notificação 
PA/AI/CGM Nº 

019/2019 

Quanto a item 2.2.9 
apresenta a mesma 

resposta da Srª M. F., 
transcrita a seguir: “em 

anexo nota fiscal 
recebida, conferida e 

assinada por mim, mas 
comprada pela gestão, 
informo que se trata de 

livros distribuídos de 
acordo com a matrícula 

de alunos de cada Escola 
e, ou CMEI’S, da Rede 
Municipal de Caruaru, 

conforme Protocolos de 
Entrega, digitalizados e 

enviados.” 

Quanto ao item 2.2.9, a resposta apesar de 
vaga, foi satisfatória. 

A. C. S. C. S. 
Coordenad

ora de 
Biblioteca 

2.2.4 Item 2.2.4: Responsável pelo depósito de livros. 
Notificação 

PA/AI/CGM Nº 
020/2019 

Item 2.2.4: afirmando 
que a quantidade 

armazenada no depósito 
da SEDUC durante o 
período em questão, 

justifica-se como reserva 
técnica para atender a 
demanda das Escolas e 

CMEI’s inaugurados, 
bem como para suprir as 
necessidades de novos 
alunos durante todo o 

ano letivo. 

Item 2.2.4: O depósito encontra-se bastante 
deteriorado, com livros mal armazenados, 
inexiste controle, por meio de sistema, de 
entrada e saída de material. Os controles 

existentes de entrada e saída são de papel e 
mesmo assim, muitos deles sem 

preenchimento, o que dificulta alcançar o 
número exato de livros que foram entregues. 

N. M. A. S. 
Ex-Gerente 

de 
2.2.1 

 
 

Notificação 
PA/AI/CGM Nº 

No item 2.2.1 alega que 
o parecer técnico 

A resposta apresentada ao item 2.2.1 não foi 
satisfatória, pois não esclarece os motivos 
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Educação  
 

Item 2.2.1: Assinatura de Parecer pedagógico 
favorável à aquisição do material didático no Pregão 

Presencial nº 33/2014 
 
 

028/2019 
 
 

assinado é opinativo e 
baseado em dados, 
estudos e análises 

realizadas pela equipe 
técnica da Secretaria de 
Educação e atestam que 
o mesmo reforça que os 
materiais didáticos em 

pauta correspondiam às 
expectativas 

pedagógicas da 
Secretaria de Educação. 

. 

que levaram a confecção de um parecer 
técnico com detalhamento de objeto com 

descrições idênticas ao material exclusivo da 
empresa vencedora. 

 
. 

F. L. S. 

Pregoeiro 
da 

Comissão 
Especial de 

Licitação 

2.2.1 

Item 2.2.1: Pregoeiro do processo licitatório por 
meio de pregão com indícios de direcionamento e 

favorecimento de vencedor no Pregão Presencial nº 
003/2013. 

Notificação 
PA/AI/CGM nº 

027/2019 

No item 2.2.1 afirma que 

em nenhum momento 

houve direcionamento 

no pregão presencial nº 

003/2013. 

A resposta apresentada ao item 2.2.1 não foi 

suficiente, pois não comprova que não houve 

favorecimento ou direcionamento a empresa 

Portfólio Editora. 

Fonte: Elaboração própria 
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Matriz de Responsabilização 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM RESPONSÁVEIS CONDUTA 

ORDEM DE SERVIÇO Nº 201700937 

1.1 

 

Aquisição de materiais didáticos por meio de 

inexigibilidade de licitação, sem a devida 

demonstração da vantajosidade dos preços 

contratados. Superfaturamento de R$ 12.000,00 na 

aquisição dos Projetos Mundo da Criança e Trenzinho 

da Cultura. Superfaturamento de R$ 257.535,75 na 

aquisição do Projeto Laboratório de Matemática. Item 

2.1.1 do Relatório de Auditoria da CGU, ordem de 

serviço 201700937 

 

1.Editora PNE. Inexigibilidade 01/2015 

2. Editora Viva. Inexigibilidade 01/2016 

J. Q. L.  – Ex-Prefeito 

(2013-2016) 

 

Assinatura de despacho, homologação e contrato. Como 
superior hierárquico deve supervisionar as atividades de seus 
subordinados, bem como deve atentar ao cumprimento de todas 
as formalidades e características do processo de inexigibilidade 
antes de firmar o contrato. 

M. G. A. R. A. – Ex-Secretária de 
Educação (2015-2016) 

Assinatura da autorização de abertura do Processo Licitatório e 
Contrato. É da responsabilidade do superior hierárquico a 
supervisão de seus subordinados e da autoridade que assina 
contratos verificar se foram cumpridas todas as exigências legais 
antes de firmá-los 

1.3 

 

 

Aquisição de materiais didáticos destinados a público 

não compatível com o Programa Brasil Carinhoso no 

montante de R$ 349,5 mil. Desvio de finalidade na 

aplicação dos recursos. Item 2.1.3 do Relatório da 

CGU, Ordem de Serviço 201700937 

 

 

1. Editora Viva – Inexigibilidade 01/2016 

2. Editora PNE – Inexigibilidade 02/2016 

J. Q. L. – Ex-Prefeito 

(2013-2016) 

 

Assinatura de despacho, homologação e contrato. Como 
superior hierárquico deve supervisionar as atividades de seus 
subordinados, bem como deve atentar ao cumprimento de todas 
as formalidades e características do processo de inexigibilidade 
antes de firmar o contrato, bem como se o objeto estava de 
acordo com aqueles abrangidos pelo Programa Brasil Carinhoso 

M. G. A. R. A. – Ex-Secretária de 

Educação (2015-2016) 

 

Assinatura da autorização de abertura do Processo Licitatório, e 
Contrato. É da responsabilidade do superior hierárquico a 
supervisão de seus subordinados e da autoridade que assina 
contratos verificar se foram cumpridas todas as exigências legais 
antes de firmá-los. Ale disso deveria ser verificado se o objeto 
estava totalmente de acordo com aqueles abrangidos pelo 
Programa Brasil Carinhoso. 

R. S. M. – Gerente de Educação, Assinatura de Parecer pedagógico favorável à aquisição do 
material, mesmo diante de propostas que informavam que os 
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Gestor do Contrato, Termo de 

Referência/Parecer Técnico 

Pedagógico (2015-2016) 

produtos podiam variar e contendo materiais que não faziam 
parte do escopo do Programa Brasil Carinhoso. 

ORDEM DE SERVIÇO Nº 201700893 

1.1 Aquisições de materiais didáticos por meio de pregão 

presencial com direcionamento para produtos e 

respectivo fornecedor. Favorecimento da empresa 

Portfólio Editora, Comércio e Serviço Ltda ME, 

resultando em contratos no montante de R$ 30 

milhões. Item 2.2.1 do Relatório da CGU, Ordem de 

Serviço 201700893. 

 

L. M. A. L. - Gerente de Educação 

(2014) 

Assinatura de Parecer pedagógico favorável à aquisição do 
material didático no Pregão Presencial nº 33/2014 

P. F. C. A. M. – Presidente da Comissão 

de licitações (2014-2016) 

Assinatura nos processos licitatórios sem a confirmação de que 
todos os requisitos foram devidamente atendidos sem que 
houvesse favorecimento ou direcionamento a empresa 
vencedora, nos Pregões Presenciais nº 003/2013 e º 033/2014. 

R. A. S. C. – pregoeira da comissão de 

licitações (2014-2016) 

Execução do processo licitatório por meio de pregão com 
indícios de direcionamento e favorecimento de vencedor no 
Pregão Presencial nº 033/2014. 

N. M. A. S. - Gerente de Educação 

(2013) 

Assinatura de Parecer pedagógico favorável à aquisição do 
material didático no Pregão Presencial nº 003/2013 

F. L. S. – Pregoeiro (2013) Execução do processo licitatório por meio de pregão com 
indícios de direcionamento e favorecimento de vencedor no 
Pregão Presencial nº 003/2013. 

1.2 Aquisições de materiais didáticos por meio de 

inexigibilidade de licitação sem a devida 

demonstração da inviabilidade de competição. 

Favorecimento da Lins Ferreira & Barros Ltda EPP, 

resultando em contratos no montante de R$ 4,9 

milhões. Item 2.2.2 do Relatório da CGU, Ordem de 

Serviço 201700893. 

 

1. LFB – Inexigibilidades 04/2014, 06/2015 e 08/2016 

J. Q. L. – Ex-Prefeito 

(2013-2016) 

 

Assinatura de despacho, homologação e contrato. Como 
superior hierárquico deve supervisionar as atividades de seus 
subordinados, bem como deve atentar ao cumprimento de todas 
as formalidades e características do processo de inexigibilidade 
antes de firmar o contrato. 

M. G. A. R. A. – Ex-Secretária de 
Educação (2015-2016) 

Assinatura da autorização de abertura do Processo Licitatório e 
Contrato. É da responsabilidade do superior hierárquico a 
supervisão de seus subordinados e da autoridade que assina 
contratos verificar se foram cumpridas todas as exigências legais 
antes de firmá-lo. 

A. F. S. S. – Ex-Secretário de Educação; 
(2014) 

Assinatura da autorização de abertura do Processo Licitatório e 
Contrato. É da responsabilidade do superior hierárquico a 
supervisão de seus subordinados e da autoridade que assina 
contratos verificar se foram cumpridas todas as exigências legais 
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antes de firmá-los. 

R. S. M.  – Gerente de Educação, 
Gestor do Contrato, Termo de 
Referência/Parecer Técnico 
Pedagógico (2015-2016) 

Assinatura de Parecer pedagógico favorável à aquisição do 
material mediante inexigibilidade citando editora diferente da 
contratada e sem atentar para os erros nos números de ISBN na 
inexigibilidade 06/2015. 

L. M. A. L. –  Gerente de Educação, 
Gestora do Contrato. (2014) 

Assinatura de Parecer pedagógico favorável à aquisição do 
material mediante inexigibilidade citando editora diferente da 
contratada e sem atentar para os erros nos números de ISBN na 
inexigibilidade 04/2014. 

R. I.  – Assessora Jurídica (2014) Assinatura em parecer jurídico favorável à aquisição por 
inexigibilidade sem a devida averiguação do cumprimento dos 
requisitos necessários na inexigibilidade 04/2014. 

F. F.  – Assessora Jurídica (2015-2016) Assinatura em parecer jurídico favorável à aquisição por 
inexigibilidade sem a devida averiguação do cumprimento dos 
requisitos necessários na inexigibilidade 06/2015. 

P. F. C. A. M. – Presidente da Comissão 
de licitações (2014-2016) 

Assinatura na autuação do processo licitatório sem a 
confirmação de que todos os requisitos foram devidamente 
atendidos 

R. A. S. C.  – pregoeira da comissão de 
licitações (2014-2016) 

Assinatura na autuação do processo licitatório sem a 
confirmação de que todos os requisitos foram devidamente 
atendidos 

1.3 Fragilidades nas estimativas dos quantitativos nas 

aquisições de materiais didáticos. Item 2.2.3 do 

Relatório da CGU, Ordem de Serviço nº 201700893. 

 

1. LFB – Inexigibilidades 04/2014, 06/2015 e 08/2016 

2. Portfólio Editora - Pregão Presencial nº 3/2013 e 

Inexigibilidades nºs 6/2014, 5/2015 e 3/2016 

 

J. Q. L. – Ex-Prefeito 
 (2013-2016) 

Assinatura do despacho, homologação e contrato. É da 
responsabilidade do superior hierárquico a supervisão de seus 
subordinados e da autoridade que assina contratos verificar se 
foram cumpridas todas as exigências legais antes de firmá-los. 

M. G. A. R. A. – Ex-Secretária de 
Educação (2015-2016) 

Assinatura da autorização de abertura do Processo Licitatório e 
Contrato. É da responsabilidade do superior hierárquico a 
supervisão de seus subordinados e da autoridade que assina 
contratos verificar se foram cumpridas todas as exigências legais 
antes de firmá-lo, bem como atentar para um critério razoável 
para as estimativas de quantidade. 

A. F. S. S. – Ex-Secretário de Educação; 
(2014) 

Assinatura da autorização de abertura do Processo Licitatório e 
Contrato. É da responsabilidade do superior hierárquico a 
supervisão de seus subordinados e da autoridade que assina 
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contratos verificar se foram cumpridas todas as exigências legais 
antes de firmá-los, bem como atentar para um  critério razoável 
para as estimativas de quantidade. 

R. S. M. – Gerente de Educação, 
Gestor dos Contrato, Termo de 
Referência/Parecer Técnico 
Pedagógico (2015-2016) 

Assinatura dos Termos de Referência e Assinaturas dos 
Pareceres Técnico-Pedagógicos. O Termo de Referência deu base 
para a quantidade adquirida, o que juntamente com os aditivos 
que geraram novas aquisições, resultou em sobras no depósito e 
falta de alguns materiais. 

1.4 Materiais didáticos adquiridos pela Prefeitura 
armazenados no depósito da Secretaria Municipal de 
Educação, sem distribuição para as escolas para uso 
pelo seu público-alvo. Dispêndio de R$ 901 mil em 
livros sem uso, item 2.2.4 do Relatório de Auditoria 
da CGU, Ordem de Serviço nº 201700893. 
 
1. SEFE 

Empresa Portfólio 
Pregão Presencial 3/2013 e Inexigibilidades 
6/2014, 5/2015 e 3/2016; 

2. Livros de Português 
Portfólio - Pregão Presencial 33/2014; 

3. Projeto Brincadeiras da Palavra Cantada 
Empresa Portfólio - Inexigibilidade 7/2016; 

4. Livros de Direitos Humanos e Cidadania  
Empresa Lins Ferreira - Inexigibilidades 4/2014, 
6/2015 e 8/2016; 

5. Projeto Mente Inovadora 
Empresa MindLab - Inexigibilidades 5/2014 e 
8/2015; 

6. Programa Como Eu Ensino  
Empresa Melhoramentos - Inexigibilidade 7/2015. 

J. Q. L. – Ex-Prefeito 
(2013-2016) 

Assinatura do despacho, homologação e contrato. É da 
responsabilidade do superior hierárquico a supervisão de seus 
subordinados e da autoridade que assina contratos verificar se 
foram cumpridas todas as exigências legais antes de firmá-los. 

M. G. A. R. A.  – Ex-Secretária de 
Educação (2015-2016) 

Assinatura da autorização de abertura do Processo Licitatório, 
Contratos e Termos Aditivos. É da responsabilidade do superior 
hierárquico a supervisão de seus subordinados e da autoridade 
que assina contratos verificar se foram cumpridas todas as 
exigências legais antes de firmá-los. 

A. F. S. S. – Ex-Secretário de Educação; 
(2014) 

Assinatura da autorização de abertura do Processo Licitatório e 
Contrato. É da responsabilidade do superior hierárquico a 
supervisão de seus subordinados e da autoridade que assina 
contratos verificar se foram cumpridas todas as exigências legais 
antes de firmá-los. 

P.F. C. A. M. – Ex-Presidente da 
Comissão Especial de Licitação (2014-
2016) 

Assinatura da autuação e ratificação do processo licitatório. É de 
responsabilidade do Presidente da Comissão de Licitação 
questionar se o quantitativo adquirido foi fundamentado em 
métricas claras e objetivas antes de iniciar e concluir processo 
licitatório. 

R. A. S. C. – Pregoeira da Comissão 
Especial de Licitação (2014) 

Assinatura da autuação e edital do processo licitatório. É de 
responsabilidade da Pregoeira questionar se o quantitativo 
adquirido foi fundamentado em métricas claras e objetivas antes 
de iniciar e concluir processo licitatório. 

L. M. A. L. – Gerente de Ensino, 
Projeto Executivo/Parecer Técnico 
Pedagógico (2014) 

Assinatura do Anexo de Quantidades do Projeto Executivo e 
Assinatura do Parecer Técnico Pedagógico. O Projeto Básico deu 
base para a quantidade adquirida, o que juntamente com os 
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aditivos que geraram novas aquisições, resultou em sobras no 
depósito. 

R. S. M. – Gerente de Educação, 
Gestor do Contrato, Termo de 
Referência/Parecer Técnico 
Pedagógico (2015-2016) 

Assinatura do Termo de Referência e Assinatura do Parecer 
Técnico Pedagógico. O Termo de Referência deu base para a 
quantidade adquirida, o que juntamente com os aditivos que 
geraram novas aquisições, resultou em sobras no depósito. 
Responsável pela gestão do contrato, não ficou demonstrada 
uma atuação com vistas a distribuição equânime dos livros, o 
que ocasionou sobras no depósito da SEDUC. 

D. J. S. O. – Gestora do Contrato 
(2014) 

Responsável pela gestão do contrato 160/2014, não ficou 
demonstrada uma atuação com vistas a distribuição equânime 
dos livros, o que ocasionou sobras no depósito da SEDUC. 

  A. C. S. C. S. – Coordenadora de 
Biblioteca (2014-2016) 

Responsável pelo depósito de livros. O depósito encontra-se 
bastante deteriorado, com livros mal armazenados, inexiste 
controle, por meio de sistema, de entrada e saída de material. Os 
controles existentes de entrada e saída são de papel e mesmo 
assim, muitos deles sem preenchimento, o que dificulta alcançar 
o número exato de livros que foram entregues. 

1.5 Materiais didáticos, adquiridos por meio de 
celebração de termos aditivos para acréscimo de 
quantidades, recebidos pelas escolas no final do ano 
letivo. Dispêndio de R$ 210,7 mil com aquisição de kits 
do Projeto Mente Inovadora, recebidos em outubro de 
2016, sem a demonstração da oportunidade, 
conveniência e necessidade da contratação, item 2.2.5 
do Relatório de Auditoria da CGU, Ordem de Serviço 
nº 201700893. 
 
SEFE 
Empresa Portfólio 
Inexigibilidade 6/2014 
Contrato 165/2014 
 
Projeto Mente Inovadora 

J. Q. L. – Ex-Prefeito 
(2013-2016) 

Assinatura do despacho, homologação e contrato. É da 
responsabilidade do superior hierárquico a supervisão de seus 
subordinados e da autoridade que assina contratos verificar se 
foram cumpridas todas as exigências legais antes de firmá-los. 

M. G. A. R. A. – Ex-Secretária de 
Educação (2015-2016) 

Assinatura da autorização de abertura do Processo Licitatório, 
Contratos e Termos Aditivos. É da responsabilidade do superior 
hierárquico a supervisão de seus subordinados e da autoridade 
que assina contratos verificar se foram cumpridas todas as 
exigências legais antes de firmá-los. 

A. F. S. S. – Ex-Secretário de Educação 
(2014) 

Assinatura da autorização de abertura do Processo Licitatório e 
Contrato. É da responsabilidade do superior hierárquico a 
supervisão de seus subordinados e da autoridade que assina 
contratos verificar se foram cumpridas todas as exigências legais 
antes de firmá-los. 

P. F. C. A. M. – Ex-Presidente da 
Comissão Especial de Licitação (2014-

Assinatura da autuação e ratificação do processo licitatório. É de 
responsabilidade do Presidente da Comissão de Licitação 
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Empresa MindLab 
Inexigibilidade 8/2015 
Contrato 005/2016 

2016) questionar se o quantitativo adquirido foi fundamentado em 
métricas claras e objetivas antes de iniciar e concluir processo 
licitatório. 

R. A. S. C. – Pregoeira da Comissão 
Especial de Licitação (2014) 

Assinatura da autuação e edital do processo licitatório. É de 
responsabilidade da Pregoeira questionar se o quantitativo 
adquirido foi fundamentado em métricas claras e objetivas antes 
de iniciar e concluir processo licitatório. 

L. M. A. L. – Gerente de Ensino, Projeto 
Executivo/Parecer Técnico Pedagógico 
(2014) 

Assinatura do Anexo de Quantidades do Projeto Executivo e 
Assinatura do Parecer Técnico Pedagógico. O Projeto Básico deu 
base para a quantidade adquirida, o que juntamente com os 
aditivos que geraram novas aquisições, resultou em sobras no 
depósito. Responsável pela gestão do contrato, não ficou 
demonstrada uma atuação com vistas a distribuição equânime 
dos livros, o que ocasionou sobras no depósito da SEDUC. 

R. S. M. – Gerente de Educação, Gestor 
do Contrato, Termo de 
Referência/Parecer Técnico 
Pedagógico (2015-2016) 

Assinatura do Parecer Técnico Pedagógico e do Termo de 
Referência. O Termo de Referência deu base para a quantidade 
adquirida, o que juntamente com os aditivos que geraram novas 
aquisições, resultou em sobras no depósito. Responsável pela 
gestão do contrato, não ficou demonstrada uma atuação com 
vistas a distribuição equânime dos livros, o que ocasionou sobras 
no depósito da SEDUC. 

D. J. S. O. – Gestora do Contrato 
(2014) 

Responsável pela gestão do contrato 160/2014, não ficou 
demonstrada uma atuação com vistas a distribuição equânime 
dos livros, o que ocasionou sobras no depósito da SEDUC. 

1.6 Fragilidades nas fundamentações dos preços 
contratados nas aquisições de materiais didáticos. 
Ausência de aplicação de desconto mínimo de 20% 
sobre o preço de capa dos livros. Superfaturamento 
por sobrepreço de R$ 1 milhão nas aquisições de livros 
da empresa SEFE para alunos de 3º e 4º anos nos anos 
letivos de 2016 e 2017, item 2.2.6 do Relatório de 
Auditoria da CGU, Ordem de Serviço nº 201700893. 
 
SEFE 

J. Q. L. – Ex-Prefeito 
(2013-2016) 

Assinatura do despacho, homologação e contrato. É da 
responsabilidade do superior hierárquico a supervisão de seus 
subordinados e da autoridade que assina contratos verificar se 
foram cumpridas todas as exigências legais antes de firmá-los. 

M. G. A. R. A. – Ex-Secretária de 
Educação (2015-2016) 

Assinatura da autorização de abertura do Processo Licitatório, 
Contratos e Termos Aditivos. É da responsabilidade do superior 
hierárquico a supervisão de seus subordinados e da autoridade 
que assina contratos verificar se foram cumpridas todas as 
exigências legais antes de firmá-los. 

A. F. S. S. – Ex-Secretário de Educação Assinatura da autorização de abertura do Processo Licitatório e 
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Empresa Portfólio 
Inexigibilidades 6/2014 e 5/2015 

(2014) Contrato. É da responsabilidade do superior hierárquico a 
supervisão de seus subordinados e da autoridade que assina 
contratos verificar se foram cumpridas todas as exigências legais 
antes de firmá-los. 

P. F. C. A. M. – Ex-Presidente da 
Comissão Especial de Licitação (2014-
2016) 

Assinatura da autuação e ratificação do processo licitatório. É de 
responsabilidade do Presidente da Comissão de Licitação 
identificar se os valores apresentados estão em conformidade 
com o material e com o mercado, bem como se há a 
possibilidade de aplicação de desconto. 

1.7 Parecer atestando a situação de exclusividade de 
empresa no fornecimento de material didático (livros) 
para inexigibilidade. Aquisição de livros da mesma 
matéria/disciplina dos livros disponibilizados pelo 
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). Item 
2.2.7 do Relatório de Auditoria da CGU, Ordem de 
Serviço nº 201700893. 
 
Empresas: 
Portfólio Editora, Comércio e Serviço Ltda – ME 
Lins Ferreira & Barros Ltda – EPP 
 
Inexigibilidades 04/2014, 06/2014, 05/2015, 06/2015 
e 08/2016 

J. Q. L. – Ex-Prefeito 
(2013-2016) 

Assinatura do despacho, homologação e contrato. É da 
responsabilidade do superior hierárquico a supervisão de seus 
subordinados e da autoridade que assina contratos verificar se 
foram cumpridas todas as exigências legais antes de firmá-los. 

M. G. A. R. A. –  Ex-Secretária de 
Educação (2015-2016) 

Assinatura da autorização de abertura do Processo Licitatório, 
Contratos e Termos Aditivos. Comprovação de processo 
licitatório por meio da inexigibilidade. 

A. F. S. S. – Ex-Secretário de Educação 
(2014) 

Assinatura da autorização de abertura do Processo Licitatório, 
Contratos e Termos Aditivos. Comprovação de processo 
licitatório por meio da inexigibilidade. 

W. L. C. S. – Ex-Secretário de Educação 
(2013) 

Assinatura da autorização de abertura do Processo Licitatório, 
Parecer Jurídico e Contrato. Comprovação de processo licitatório 
por meio da inexigibilidade. 

L. M. A. L. – Gerente de Ensino, Projeto 
Executivo/Parecer Técnico Pedagógico 
(2014) 

Assinatura do Parecer Técnico Pedagógico e do Termo de 
Referência. Inexigibilidades n º 04/2014 e 06/2014. 
Comprovação de processo licitatório por meio da inexigibilidade. 

R. S. M. – Gerente de Educação, Gestor 
do Contrato, Termo de 
Referência/Parecer Técnico 
Pedagógico (2015-2016) 

Assinatura do Parecer Técnico Pedagógico e do Termo de 
Referência. Inexigibilidades n º 05/2015, 06/2015 e 08/2016. 
Comprovação de processo licitatório por meio da inexigibilidade. 

1.8 Materiais didáticos recebidos em menor quantidade 
ao valor pago, item 2.2.8 do Relatório de Auditoria da 
CGU, Ordem de Serviço nº 201700893. 
 
Empresa: 

M. F. M. A. S. – Atesto de Notas Fiscais 
 

Atesto nas notas fiscais nº 293, emitida em 09 de novembro de 
2016, 294, de 09 de novembro de 2016 e 295 de 11 de 
novembro de 2016. 

R. S. M. – Gerente de Educação, Gestor 
do Contrato, Termo de 

Gestor de Contratos. Dados do contrato divergem do apontado 
no relatório da CGU. 
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Portfólio Editora, Comércio e Serviço Ltda – ME 
 

Referência/Parecer Técnico 
Pedagógico (2015-2016) 

1.9 Prejuízo de R$ 983,1 mil referente ao pagamento por 
prestação de serviços não comprovados. Prejuízo de 
R$ 184,5 mil referente ao pagamento por prestação 
de serviços em duplicidade. Ausência de aplicação de 
multa contratual pela não prestação de serviços 
contratados, item 2.2.9 do Relatório da CGU, Ordem 
de Serviço nº 201700893. 
Empresas: 
Portfólio Editora, Comércio e Serviço Ltda – ME 
Lins Ferreira & Barros Ltda – EPP 
MindLab. 
 

R. S. M. – Gerente de Educação, Gestor 
do Contrato, Termo de 
Referência/Parecer Técnico 
Pedagógico (2015-2016) 

Atesto nas notas fiscais 024 de 13/07/2015, 36 de 25/08/2016 e 
Gestor de Contratos nº 05/2016, 91/2016, 90/2016, 057/2013. 
Dados contidos nas notas fiscais divergem do apontado no 
relatório da CGU. 

D. J.  S. O. - Coordenadora de Apoio 
Pedagógico. Atesto de Notas Fiscais 

Atesto nas notas fiscais 18 de 02/03/2015 e gestora do Contrato 
nº 160/2014. Dados contidos nas notas fiscais divergem do 
apontado no relatório da CGU. 

D. L. - Coordenadora de Apoio 
Pedagógico, Atesto de Notas Fiscais 

Atesto na nota fiscal 28 de 16/03/2016. Dados contidos nas 
notas fiscais divergem do apontado no relatório da CGU. 

M. F. M. A. S. – Atesto de Notas Fiscais Atesto na nota fiscal 301 de 02/12/2016. Dados contidos nas 
notas fiscais divergem do apontado no relatório da CGU. 

E. F. M. S. – Atesto de Notas Fiscais Atesto na nota fiscal 119 de 09/12/2016. Dados contidos nas 
notas fiscais divergem do apontado no relatório da CGU. 
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CONCLUSÃO 

A presente auditoria foi realizada pela Controladoria Geral do Município de 

Caruaru – CGM, sendo conduzida pela Gerência de Controle Interno, Auditoria e 

Prestação de Contas – GCAP, com base no Decreto nº 058 de 31 de agosto de 2017, 

Art. 4, V, onde se afirma que compete à GCAP a realização de auditorias de natureza 

contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, bem como de prestação de 

contas, e traz as constatações acerca das ocorrências apontadas nos autos do Relatório 

de Auditoria CGU nº 201701311 referente ao Brasil Carinhoso e a aquisição de 

Material Didático. 

Todos os possíveis responsáveis de forma direta ou indireta nos processos de 

escolha e aquisição dos materiais, livros e projetos foram notificados para prestarem 

esclarecimentos quanto aos apontamentos feitos nas Ordens de Serviços e itens tratados 

na presente auditoria.  

Ao se analisarem toda a resposta percebe-se no geral que, enquanto algumas 

simplesmente não se referem aos itens tratados, a exemplo da resposta do ex-Presidente 

da comissão de Licitações, Sr. P. F. C. A. M..  

Por outro lado, percebem-se em outras respostas, apesar de se referirem aos itens 

realmente questionados pela CGU e pela presente auditoria, não esclarecem os pontos 

nebulosos que são questionados.  

Quanto à primeira Ordem de Serviço, foram apresentados neste relatório 

argumentos a fim de justificar as aquisições dos Projetos no âmbito do Programa Brasil 

Carinhoso através de inexigibilidade. Ainda assim foram notificados os responsáveis 

para prestarem os esclarecimentos necessários no que diz respeito à perceptível fuga da 

finalidade do Programa em alguns dos projetos adquiridos para a educação infantil do 

município.  

Na segunda Ordem de serviço esses mesmos problemas são apontados, além de 

outras questões. No que diz respeito aos questionamentos relacionados a 

superfaturamento, erros nas estimativas de quantidades de materiais didáticos e outros 

possíveis vícios menores apontados pela CGU, foram envidados os esforços necessários 

para averiguar os critérios usados pelo órgão de controle federal, bem como foram 

aplicados outros parâmetros a depender de cada item para não apenas solidificar o 

entendimento daquele órgão, mas também expandir, naquilo que foi possível, o 
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entendimento acerca das questões levantadas, a fim de cumprir com o propósito inicial 

deste procedimento.  

Cumpre destacar que, uma vez realizadas diligências no sentido de se apurar 

todos os apontamentos da CGU, não há como gestão atual responder por atos de outras 

gestões, em consonância com jurisprudência do Tribunal de Contas da União – TCU, 

que entende que a presunção legal relativa à corresponsabilidade do prefeito sucessor 

pode ser afastada quando se adotam medidas legais visando ao resguardo do patrimônio 

público. 

Diante de todo o exposto, esta Controladoria sugere as seguintes medidas de 

cunho geral e específico: 

 

RECOMENDAÇÕES 

 

 

a) Sejam destinados ao público devido quaisquer dos livros, materiais ou 

projetos adquiridos nos processos licitatórios que foram alvo da presente auditoria e que 

ainda estejam armazenados no depósito da Secretaria de Educação; 

b) Os processos licitatórios na modalidade de inexigibilidade de licitação 

devem atender às regras e situações estatuídas pela Lei nº 8.666/93 e demais normas 

pertinentes; 

c) As estimativas quanto ao número de livros didáticos a serem adquiridos 

pela SEDUC devem se basear em critérios objetivos e verificáveis, recomendando-se o 

uso dos dados do Censo Escolar do ano anterior como parâmetro para tais estimativas; 

d) Adoção de um sistema de controle específico de entrada e saída de 

materiais do estoque. 

e) Encaminhem-se os autos desta auditoria à Comissão Permanente de 

Processo Administrativo – CPPA, para apuração e possível aplicação de sanções. 

f) Encaminhem-se os autos desta auditoria à Controladoria Geral da União - 

CGU para conhecimento e à Procuradoria Geral do Município para representar ao 

Ministério Público para adoção das medidas cabíveis. 
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AÇÕES PÓS AUDITORIA 

 

 A Controladoria de posse de todas as informações supracitadas encaminhou, por 

meio do Ofício nº 349/2019 – CGM, de 16 de dezembro de 2019, à Comissão de 

Processos Administrativos para serem tomadas as devidas providências para 

continuidade da apuração bem como a possível abertura de processo administrativo 

disciplinar. 

 Em 29 de janeiro de 2020, por meio de Parecer, a Comissão Permanente de 

Processos Administrativos - CPPA responde a esta Controladoria que foi aberto um 

Processo Administrativo (nº 50/2019) para averiguação de possíveis irregularidades, 

respeitando o contraditório e ampla defesa, sendo determinado aos notificados prazos 

para respostas, não havendo manifestação por parte dos notificados nos prazos 

estabelecidos. Assim sendo a CPPA conclui que “pelos fatos e fundamentos expostos, 

pugna esta comissão pela devolução dos autos a Controladoria do Município 

encaminhar para Procuradoria tecer seu parecer”. 

 Por fim, informamos que em 05 de fevereiro de 2020 foi expedido o Ofício nº 

044/2020 – CGM à Procuradoria Geral do Município a fim de que seja apresentado um 

parecer e proceda com a aplicação das possíveis sanções aos responsáveis. 

 

Caruaru - PE, 02 de março de 2020. 

 

 

Ângelo Dimitre Bezerra Almeida da Silva 
Controlador-Geral do Município 
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