
APÊNDICE 01 – MATRIZ DE ACHADOS

PROCESSO: TCE/003027/2021
UNIDADE JURISDICIONADA: Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (SESAB)

DESCRIÇÃO
DO ACHADO

CONDIÇÃO CRITÉRIO CAUSA EFEITO
OPINIÃO DO
AUDITADO

CONCLUSÃO RECOMENDAÇÃO

Bases  para  opi-
nião com ressal-
va

Foram observadas as
seguintes situações:
1) Alteração de valo-
res  nos  demonstrati-
vos  do  exercício  de
2019;
2)  Apresentação  da
contrapartida nas De-
monstrações  Finan-
ceiras (valor do exer-
cício  2020  majorado
pela inclusão de des-
pesas de 2019);
3)  Apresentação  da
aplicação  financeira
na Demonstração de
Fluxo de Caixa (hou-
ve  acréscimo  de  va-
lor,  em  vez  do  de-
créscimo  verificado
no exercício); e
4)  Apresentação  dos
valores  restituídos  à
conta  do  Programa
(as retenções do ex-
cedente  de  Bonifica-
ções e Despesas In-
diretas  (BDI)  nas
obras  da  CONDER
não foram estornadas
dos demonstrativos).

Primeiramente,  o CPC 00
(R2),  elaborado  pelo  Co-
mitê  de  Pronunciamentos
Contábeis  (CPC)  a  partir
do Conceptual Framework
for Financial Reporting, de
autoria  do  International
Accounting Standards Bo-
ard (IASB). O item 2.11 do
documento  apresenta  o
critério da materialidade; o
item  2.13  trata  da  repre-
sentação  fidedigna;  e  o
item 2.24 destaca a carac-
terística da comparabilida-
de.
Adicionalmente,  a  Norma
Brasileira  de  Auditoria  do
Setor Público (NBASP) Ní-
vel  2,  correspondente  às
Normas Internacionais das
Entidades  Fiscalizadoras
Superiores   (ISSAI)  Nível
3,  revela,  em  seu  item
153, as condicionantes de
uma opinião com ressalva.
Por fim, o item 164 da nor-
ma registra a hipótese de
ressalva quando da análi-
se  de  valores  correspon-
dentes, apresentados para
permitir a comparação en-
tre  períodos  distintos  de

1)  Mudança  na  for-
matação do Fluxo de
Caixa  e  reprodução
de valores de versão
preliminar  da  De-
monstração  de  In-
vestimentos  Acumu-
lados;
2) Opção por lançar
todo o valor justifica-
do por meio da Soli-
citação  de  Desem-
bolso nº 16, além de
retificação  contida
na  Solicitação  de
Desembolso  nº  14,
como gasto de 2020,
além de  erro  na  in-
clusão  de  data  da
Nota de Ordem Ban-
cária
19601.0083.19.0016
755-9;
3)  Mudança de  pro-
cedimento para apu-
rar o saldo da conta
da  aplicação  finan-
ceira a ser apresen-
tado  na  Demonstra-
ção do Fluxo de Cai-
xa; e
4)  Opção  do  PRO-
SUS  por  registrar  a

1)  Transposição  de
valores  incorretos
para os demonstrati-
vos de 2020;
2)  Desrespeito  ao
regime de caixa ado-
tado para a elabora-
ção das Demonstra-
ções Financeiras;
3) Majoração do va-
lor  da  contrapartida
na Demonstração do
Fluxo de Caixa;
4)  Os  saldos  de  in-
vestimentos nas De-
monstrações  Finan-
ceiras  do  Programa
permaneceram  com
gastos  inelegíveis
identificados  nos
exercícios de 2017 e
2018.

Questionada quanto
a inconsistências di-
versas nos demons-
trativos por meio da
Solicitação  MMVC
nº  06/2021,  de
08/04/2021,  a  Uni-
dade de Gestão  do
Programa fez opção
pelo  reenvio,  por
meio  do  Ofício  nº
032/2021 – SESAB/
GAB/PROSUS,  de
14/04/2021,  quando
remanesceram  as
situações  observa-
das.

Obteve-se  evi-
dência  de audito-
ria  suficiente  e
apropriada  para
concluir  que  as
distorções  nas
demonstrações fi-
nanceiras,  indivi-
dualmente  e  so-
bretudo  em  con-
junto,  são  rele-
vantes,  mas  não
generalizadas.

1) Abster-se de promover
alterações em demonstra-
tivo relacionado a período
anterior  quando da apre-
sentação de demonstrati-
vo do período corrente e
realizar eventuais ajustes
nas colunas ou linhas es-
pecíficas para tal  fim, de
modo a não comprometer
a  comparabilidade  e  a
confiabilidade  das  infor-
mações prestadas;
2) Observar o regime de
caixa nos lançamentos a
serem  efetuados  nos
próximos  demonstrativos
do PROSUS;
3) Ajustar o saldo da apli-
cação financeira em linha
específica para tal fim da
próxima  Demonstração
de Fluxo de Caixa;
4)  Estornar  as  despesas
identificadas com o exce-
dente  de  BDI  nos  de-
monstrativos  do  Progra-
ma,  aspecto  reincidente
das  auditorias  relativas
aos exercícios de 2017 e
2018,  cujo  cumprimento
ainda não foi observado e
que  enseja  uma  reitera-
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uma mesma entidade. devolução  somente
na  conciliação  ban-
cária.

ção.
Recomendação  geral:
ajuste das distorções pro-
vocadas no o exercício de
2020  nos  demonstrativos
do exercício de 2021. 

4.1.2.1  Celebra-
ção  do  instru-
mento  Autoriza-
ção  de  Forneci-
mento  de  Mate-
rial,  em  detri-
mento  de  con-
trato

Identificou-se  que,
em  um  processo  de
aquisição  e  em  al-
guns  processos  de
pagamento, optou-se
pela  celebração  dos
instrumentos de Auto-
rização  de  Forneci-
mento  de  Material
(AFMs), que não pos-
suem os detalhamen-
tos  e  especificações
típicas  de  contratos,
como modo de forne-
cimento,  vigência  e
garantia contratual.

O  artigo  132,  §3º  da  Lei
Estadual  nº  9.433/2005
dispõe  que é dispensável
o “termo de contrato” e fa-
cultada a substituição pre-
vista no dispositivo, a crité-
rio da Administração e in-
dependentemente  de  seu
valor,  nos  casos de  com-
pras com entrega imediata
e integral dos bens adqui-
ridos, das quais não resul-
tem obrigações futuras, in-
clusive assistência técnica;
Decreto  Estadual  nº
18.489/2018; e Cartilha do
Registro  de  Preço  da
SAEB, que contém a Se-
ção “Perguntas  Mais  Fre-
quentes”. A questão 17 do
documento estabelece pa-
râmetro  para  a  dispensa
do  termo  contratual,  ali-
nhado  com  a  disposição
legal de que o objeto não
demande obrigações futu-
ras. 

Entendimento  de
que a Autorização de
Fornecimento  de
Material  (AFM)  foi
idealizada  para  ad-
ministrar  os  proces-
sos de saque de Re-
gistro de Preços, en-
tre  outros,  a  fim  de
que a administração
tenha  garantidas  as
vantagens  da  ado-
ção dessa sistemáti-
ca,  em  especial  a
flexibilização e maior
agilidade nas contra-
tações.

Diminuição da segu-
rança jurídica do ins-
trumento a assinar.

Segundo a  Coorde-
nadora  da  UGP,  a
utilização  da  AFM
nestas  aquisições
“se  deu  por  ser  o
instrumento  mais
comumente utilizado
para  processos  de
saque de Ata de Re-
gistro  de  Preços
pela SESAB, e prin-
cipalmente,  o  mate-
rial  adquirido  não
tem  exigência  de
assistência técnica.”
Alegou,  ainda,  que
não foi descumprido
nenhum requisito le-
gal ao se optar pela
formalização  da
aquisição  por  meio
de  Autorização  de
Fornecimento  de
Material – AFM, mo-
dalidade  que,  se-
gundo  informa,  foi
idealizada  para  ad-
ministrar  os proces-
sos  de  saque  de
Registro  de Preços,
entre  outros,  a  fim
de que a administra-
ção  tenha  garanti-
das  as  vantagens
da  adoção  dessa

Conclui-se  que  o
termo de contrato
oferece maior se-
gurança jurídica à
aquisição,  por
possibilitar  a  es-
pecificação de di-
reitos  e  obriga-
ções não contem-
pladas  em  AFM,
sobretudo  pela
natureza  das
aquisições efetua-
das, as quais são
constantemente
merecedoras  de
assistência  técni-
ca, ante sua clas-
sificação  como
material  perma-
nente. Ademais, a
formalização  de
instrumento e sua
vinculação ao edi-
tal reduzem o ris-
co de futuras ale-
gações  do  forne-
cedor  quanto  ao
exaurimento  de
suas  obrigações
pelo cumprimento
do  prazo  de  en-
trega.  Por  fim,
não  se  registrou
mudança  de  en-

Recomenda-se  que  se-
jam  assinados  contratos
nas  próximas  aquisições
do PROSUS por registros
de  preços  de  material
permanente e acima dos
valores de referência para
tomada de preços ou con-
corrência, cujo limite míni-
mo  atual  é  de
R$176.000,00,  conforme
Decreto  Estadual  nº
18.489/2018,  e  em aten-
ção  à  orientação  da
SAEB em sua Cartilha do
Registro de Preço.
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sistemática,  em  es-
pecial  a  flexibiliza-
ção e maior agilida-
de  nas  contrata-
ções.

tendimento  da
SAEB  quanto  à
orientação de as-
sinar  contratos
nas ocasiões exa-
minadas.

4.1.3.1  Despe-
sas  inelegíveis
no  recolhimento
indevido de ISS

No  processo  de  pa-
gamento
SEI_019.5106.2019.0
084186_51,  houve  a
retenção do ISS para
a Prefeitura Municipal
de Salvador, por meio
das  notas  de  ordem
bancária
19601.0109.20.00002
79-1,  no  valor  de
R$38.592,72,
19601.0109.20.00011
46-2,  no  valor  de
R$850,00,  e
19601.0109.20.00011
49-7,  no  valor  de
R$1.002,50.
No  entanto,  as  fatu-
ras  6015,  6316  e
6317 indicam o Muni-
cípio  de  Paranaíba/
MS como local de in-
cidência  do  imposto,
e  apresentam  códi-
gos  de  serviços  não
relacionados às exce-
ções  da  norma  que
regulamenta o ISS.

Art. 3º da Lei Complemen-
tar (LC) nº 116/2003,  que
estipula  ser  o  ISS devido
no local de estabelecimen-
to do prestador.

Equívoco no recolhi-
mento do imposto ao
município  referido
como “local da pres-
tação” nas notas fis-
cais.

Lançamento de des-
pesa  inelegível  no
demonstrativo  de
gastos, já que o em-
préstimo só deve fi-
nanciar  custos  de
natureza  tributária
adequados  para  o
objeto contratado.

No  Ofício  PROSUS
nº  038/2021,  de
23/04/2021, a Coor-
denação  argumenta
que a obrigação fis-
cal  teria  sido  cum-
prida com o recolhi-
mento  do  imposto
para Salvador/BA.

Confirmou-se  o
equívoco no reco-
lhimento, já que a
LC  nº  116/2003
define  objetiva-
mente  o  sujeito
passivo do ISS e
os  documentos
fiscais  constantes
dos  autos,  bem
como  o  próprio
contrato  assina-
do,  corroboram a
informação  de
que  a  prestadora
está  situada  em
Paranaíba/MS.

Estornar o montante reco-
lhido,  equivalente  a
US$7,940.76, com poste-
rior recolhimento ao muni-
cípio  onde deve incidir  o
imposto  ou  comprovação
de  que  o  pagamento  já
tenha sido feito pela con-
tratada.

4.1.3.2 Ausência
de comprovação
da  realização
dos  serviços  de
proteção  ambi-
ental

Parte  dos  processos
correspondentes  às
obras  contratadas
pela  CONDER  não
contêm  informações
sobre os serviços de

Cláusula  64  das  Condi-
ções  Gerais  do  Contrato
(CGC), seção que exprime
as  responsabilidades  am-
bientais  das  contratadas,
cujo detalhamento ocorreu

Inobservância  de
apontamento feito no
Relatório  de  Audito-
ria referente ao exer-
cício  de  2019,  bem
como  das  cláusulas

Realização de paga-
mentos  em  desres-
peito à integralidade
das  condicionantes
estabelecidas  em
contrato  e  ausência

A  CONDER,  por
meio da Nota Técni-
ca  da  Diretoria  de
Infraestrutura e Edi-
ficações  de  Prédios
Públicos  (DINEP),

Como não  houve
juntada  de  docu-
mentação  com-
probatória  pela
CONDER,  inde-
pendentemente

À CONDER, em cada pa-
gamento  de  obra  do
PROSUS contratada pela
Companhia,  deve  proce-
der à comprovação de re-
alização  dos  serviços  de
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proteção  ambiental
exigidos  para  o
acompanhamento  do
objeto  pactuado.  Os
10  processos  exami-
nados referem-se aos
Contratos  049/2017,
com  a  MPD  ENGE-
NHARIA  LTDA.;
036/2018,  com  a
AXXO CONSTRUTO-
RA LTDA.; 051/2018,
com  o  CONSORCIO
HOLTZ  QG;  e
019/18, com o CON-
SÓRCIO REGIONAL.

nas  cláusulas  16.1.1  e
43.1.1 dos Dados do Con-
trato  (DDC).  Nesse  senti-
do, o item 16.1.1, letra “j”
dos  referidos  instrumen-
tos,  trata da exigência de
contratação  de  técnico
“especialista em meio am-
biente”,  a  fim  de  que  se
verifique a adequação das
obras ao respectivo Plano
de Gestão Ambiental e So-
cial  (PGAS),  “parte  inte-
grante do projeto de enge-
nharia”, conforme letra “a”
do  mesmo  dispositivo.  O
item 43.1.1 do DDC refor-
ça que a apresentação de
Certificado de Conformida-
de Ambiental é um dos re-
quisitos  para a realização
dos pagamentos contratu-
ais.

contratuais  das
obras em execução.

da  comprovação  de
que  os  serviços  de
proteção  a  que  se
referem os dispositi-
vos  contratuais  te-
nham  sido  efetiva-
mente executados.

correspondente  ao
evento
00029452514  do
processo
SEI_019.8781.2021.
0036927-74, limitou-
se  a  informar  que
“estas  ações  são
elaboradas  pela
equipe PROSUS”.

de  a  elaboração
caber  ao  PRO-
SUS,  conclui-se
que, em relação à
proteção  ambien-
tal,  a  Companhia
não  assegurou  a
conformidade  da
execução  contra-
tual  das  obras
sob  sua  respon-
sabilidade.

proteção  ambiental  re-
queridos  no  item 64 das
Condições  Gerais  do
Contrato,  bem  como  no
item 16.1.1 dos Dados do
Contrato, além de reter o
respectivo  pagamento,
enquanto  os  referidos
serviços  não  forem  exe-
cutados a contento pelas
empresas  contratadas,
em  respeito  ao  item
43.1.1  dos  instrumentos
pactuados.

4.1.3.3  Intem-
pestividade  de
empenho

O empenho constan-
te do processo de pa-
gamento
SEI_019.8781.2019.0
072740_10,  da  SE-
SAB,  apresentava
data  incompatível
com  o  momento  da
assunção  da  obriga-
ção  principal  contra-
tada  pelo  Poder  Pú-
blico.  Nesse  sentido,
empenhou-se  a  des-
pesa relativa à aquisi-
ção de tomógrafo ad-
quirido  da  CANON
MEDICAL SYSTEMS
DO  BRASIL  LTDA.,

O artigo 58 da Lei Federal
nº  4.320/1964 dispõe que
o empenho de despesa é
o ato que cria, para o Es-
tado,  obrigação  de  paga-
mento, sendo que o artigo
61 da mesma Lei estabe-
lece que a nota de empe-
nho é o documento que in-
dicará o nome do credor, a
representação  e  a  impor-
tância  da  despesa,  bem
como a dedução desta do
saldo  da  dotação própria.
Adicionalmente,  o  artigo
63  do  normativo  dispõe
que a liquidação da despe-
sa consiste na verificação

Opção  por  realizar
um  empenho  inicial
de  valor  pouco  ex-
pressivo
(R$50.000,00 para o
documento
19601.0109.19.0000
350-1,  de
29/07/2019),  sendo
que a nota de empe-
nho que representou
significativamente  a
obrigação  assumida
(19601.0109.20.000
0199-6,  de
06/05/2020, no valor
de  R$1.249.000,00),
foi emitida nas proxi-

Violação  da  norma
nacional  orçamentá-
ria,  com  a  conse-
quente  perda  da
tempestividade  e
oportunidade dos re-
gistros  contábeis,
além  de  prejuízo  à
identificação da inte-
gralidade  das  obri-
gações contraídas. 

No  processo
SEI_019.8781.2019.
0072740_10,  por
meio  do  evento
00018277366,  o
PROSUS  procurou
justificar  o  procedi-
mento em função do
volume  de  aquisi-
ções  no  período
analisado,  associa-
do à negociação por
um novo desembol-
so com BID.

A  circunstância
arguida não isen-
ta  a  Unidade  do
cumprimento  da
legislação  refe-
rente  à execução
orçamentária,  já
que as aquisições
e  o  recebimento
de  recursos  são
previamente acor-
dados com o Ban-
co e devem fazer
parte  das  plani-
lhas e demais do-
cumentos  de pla-
nejamento  do
Programa.  Mes-

Proceder  ao  empenho
tempestivo das despesas
do  Programa,  em  mo-
mento próximo ou conco-
mitante  à  contratação,
sempre  no  valor  integral
ou estimado da obrigação
contraída, e dentro dos li-
mites  das  dotações  pre-
vistas  para  o  exercício,
em respeito aos preceitos
da  Lei  Federal  nº
4.320/1964.
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após  a  emissão  da
nota  fiscal  pela  con-
tratada,  quando  se
inaugurou  a  fase  de
liquidação  da  despe-
sa.

do  direito  adquirido  pelo
credor  tendo por  base os
títulos e documentos com-
probatórios  do  respectivo
crédito, sendo que o inciso
II do § 2º deste dispositivo
reforça  que esta segunda
fase  da  despesa terá por
base a nota de empenho.

midades  do  paga-
mento,  que  ocorreu
em 29/06/2020.

mo  ciente  do
montante  de  sua
obrigação,  o
PROSUS  não
efetuou o registro
integral. 

4.1.3.4  Execu-
ção  de  objeto
fora  da  vigência
contratual

No  processo
019.8781.2018.00104
63_16, o Contrato nº
026/2018,  firmado
entre  a  SESAB  e  a
SIEMENS  HEAL-
THCARE  DIAG-
NÓSTICOS  LTDA.,
estava vencido quan-
do da entrega do ob-
jeto,  em  30/09/2019,
conforme  eventos
00017315738,
00017315742  e
00017293064,  bem
como  na  ocorrência
dos atos subsequen-
tes,  quais  sejam,
emissão  de  parecer
técnico,  liquidação  e
pagamento,  concen-
trados  no  mês  de
março de 2020.

O artigo 142 da Lei Esta-
dual nº 9.433/2005 estabe-
lece  que  qualquer  prorro-
gação deverá ser solicita-
da  ainda  no  prazo  de  vi-
gência  do  contrato,  com
justificação escrita e previ-
amente  autorizada  pela
autoridade competente.  O
instrumento  celebrado
contém  disposição  similar
na cláusula segunda, § 3º,
o  qual  consigna  que  a
prorrogação  ocorrerá  por
meio de termo aditivo, an-
tes do termo final do con-
trato.

Não  ocorreu  prorro-
gação  contratual,
tendo  sido  o  ajuste
assinado  em
11/10/2018, com pra-
zo  de  oito  meses.
Ademais,  houve
atraso na obra e na
consequente  dispo-
nibilização  de  espa-
ço  para  instalação
do equipamento.

Vulnerabilidade  da
parte  pública  diante
de  eventual  deman-
da  da  contratada
quanto a custos adi-
cionais,  como  o  de
armazenamento. 
Risco de que o ges-
tor  público  venha  a
liberar  pagamentos
em  contrariedade
aos protocolos previ-
amente  estabeleci-
dos  na  ferramenta
FIPLAN. 

No  Ofício  PROSUS
nº  038/2021,  de
23/04/2021, a Coor-
denação do Progra-
ma alegou,  em sín-
tese,  tratar-se  de
contrato por escopo,
cujo  prazo  estaria
submetido  ao  efeti-
vo cumprimento das
obrigações  assumi-
das.

Não houve o dili-
genciamento  de
providências  que
visassem  a  uma
extensão  do  pra-
zo  contratual,  cir-
cunstância neces-
sária e previsível,
quando  conside-
rado o andamento
das  obras  no
Hospital  ao  qual
se  destinou  o
equipamento.

Adotar rotinas de controle
concomitante  dos  prazos
pactuados e formalizar to-
das as prorrogações que
se  fizerem  necessárias,
em respeito ao artigo 142
da  Lei  Estadual  nº
9.433/2005, bem como às
cláusulas específicas dos
contratos celebrados.

4.1.3.5 Fragilida-
de  da  funda-
mentação  para
aquisição  de
serviço

No  processo
SEI_019.5106.2019.0
084186_51, que teve
como  objeto  o  Con-
trato nº 020/2019, ce-
lebrado  entre  a  SE-
SAB e a SEAL TELE-
COM  COMÉRCIO  E
SERVIÇOS  DE  TE-

O artigo 6º do Decreto Es-
tadual nº 15.404/2014 defi-
ne que os processos admi-
nistrativos que tenham por
objeto  as  aquisições  de
bens e as contratações de
serviços de Tecnologia da
Informação  e  Comunica-
ção (TIC) deverão ser pre-

Inobservância  de
ponderação  sobre  a
matéria  feita  pela
Procuradoria  Geral
do Estado nos autos
(evento
00011618087). 
Responsável  pela
contratação,  a  Dire-

Fragilidade  da  fun-
damentação  técnica
para  a  contratação,
já que o objeto video
wall foi  classificado
como serviço  de in-
formática  em  nota
fiscal  (evento
00017057637)  e

No  Ofício  PROSUS
nº  038/2021,  de
23/04/2021,  a  Uni-
dade de Gestão  do
Programa endossou
o  entendimento  da
DMA.

Os  argumentos
da SESAB devem
ser  afastados,  já
que as instâncias
referidas  no  De-
creto  Estadual  nº
15.404/2014  pre-
cisam ser consul-
tadas exatamente

Juntar, nas aquisições de
serviços cuja natureza se
relacione  ao  objeto  Tec-
nologia  da  Informação,
Comunicação  ou  ainda
Telecomunicações,  ele-
mentos técnicos que con-
tenham  traços  distintivos
dos serviços de TIC, a fim
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LECOMUNICAÇÕES
LTDA.,  para  aquisi-
ção  de  video  wall,
não se observou exa-
me prévio pelo Comi-
tê  dos  Gestores  de
Tecnologias  de Infor-
mação  e  Comunica-
ção do Estado da Ba-
hia (FORTIC) e apro-
vação  pela  Coorde-
nação de Tecnologias
Aplicadas  à  Gestão
Pública (CTG).

cedidos  de  Planos  de
Aquisição. O artigo 2º, VII
da norma estipula que são
excepcionais  as  compras
não  constantes  de  Plano
de Aquisição aprovado. Já
o artigo 7º, §3º do mesmo
decreto determina que es-
sas compras excepcionais,
quando ultrapassarem o li-
mite  estabelecido  para  a
modalidade de convite, de-
verão ser justificadas e en-
caminhadas  para  exame
do  FORTIC,  e  posterior
aprovação  pela  CTG,  em
processo específico. 

toria  de  Moderniza-
ção  Administrativa
(DMA) da SESAB re-
gistrou  (evento
00011698152) que a
solução  pretendida
não  constava  em
Plano de Aquisição e
que o item a contra-
tar  não  fora  listado
no Anexo III  do De-
creto  Estadual  nº
15.404/2014.

como  solução  de
TIC  no  Pregão  Ele-
trônico  nº  09/2019,
do Conselho da Jus-
tiça  Federal,  bem
como  no  Pregão
Eletrônico  nº
07/2018,  da  Univer-
sidade  Federal  do
Sul da Bahia.

nas hipóteses em
que  o  objeto  a
contratar  não  foi
previamente  pla-
nejado.  Outros-
sim,  a  aquisição
teve  valor  superi-
or  ao  limite  esta-
belecido  para  a
modalidade convi-
te e o Anexo refe-
rido tem rol exem-
plificativo.

de que não pairem dúvi-
das  quanto  à  lisura  da
contratação  efetuada,  e
que, constatado que o ob-
jeto pretendido seja clas-
sificado como TIC, abster-
se  de  dar  seguimento  à
contratação sem o devido
aval  do  FORTIC  e  da
CTG.

4.1.3.6  Ajuste
retroativo  do
Plano de Aquisi-
ções

Em 2020, foram veri-
ficadas  contratações
destinadas  ao  com-
bate  à  pandemia  da
COVID-19, cuja parti-
cipação do PROSUS
não  estava  devida-
mente  formalizada
em  Plano  de  Aquisi-
ções.
A circunstância  ocor-
reu  nos  processos:
SEI_019.5050.2020.0
029273_53, referente
à  AFM  nº  071/2020,
celebrada entre a SE-
SAB e a  ALFA MED
SISTEMAS  MÉDI-
COS  LTDA.;
SEI_019.5050.2020.0
031213_28, que teve
como  objeto  a  AFM
nº 130/2020, celebra-
da com a LEISTUNG

O artigo 89, §5º da Lei Es-
tadual  nº  9.433/2005
dispõe  que,  nas  contra-
ções decorrentes de finan-
ciamento  obtido  de  orga-
nismo financeiro  multilate-
ral  de  que  o  Brasil  seja
parte,  poderão ser admiti-
das as normas e procedi-
mentos  daquelas  entida-
des.
No Contrato  de Emprésti-
mo nº 3.262/OC-BR, a ob-
servância  ao  Plano  de
Aquisições  está  definida
no artigo 7.01, sendo que
o Banco deve anuir previa-
mente  e  por  escrito  com
qualquer alteração.
No  mesmo  sentido,  os
itens 2.06 e 2.07 do Anexo
Único  do  Contrato  deta-
lham as unidades abrangi-
das  e  escopo  de  cada

Advento  da  pande-
mia da  COVID-19 e
existência de item no
Plano de Aquisições
de  caráter  aberto,
sem o detalhamento
de  quantitativos  ou
natureza dos equipa-
mentos a adquirir.

Os  três  Planos  de
Aquisições posterior-
mente  publicados,
em  junho,  agosto  e
novembro  de  2020,
passaram  a  incluir
item específico para
a COVID-19, conva-
lidando  as  contrata-
ções  precedentes.
As constantes modi-
ficações  promovem
a  descaracterização
do Programa, criado
para  fortalecimento
do  SUS  na  Região
Metropolitana  de
Salvador.

No  Ofício  PROSUS
nº  038/2021,  de
23/04/2021,  argu-
mentou-se  que  as
aquisições  relacio-
nadas  à  pandemia
estavam contempla-
das  no  item 2.1  do
Plano  de  Aquisi-
ções, versão 07, pu-
blicada  em
23/01/2020.

Em  que  pese  a
argumentação  de
que  o  item  2.1
permitia  adquirir
equipamentos
para diversas uni-
dades  de  saúde,
os  quantitativos
de  bens  compra-
dos não condizem
com uma progra-
mação  ordinária
dos serviços e ex-
trapolam  o  esco-
po  original  do
Programa,  já  que
tiveram  destina-
ção  dispersa  por
todo o Estado.

Abster-se de realizar con-
tratações  de  itens  não
previstos  em  Plano  de
Aquisições até que venha
a  ser  publicada,  no  sítio
eletrônico do BID, versão
que  alcance  a  demanda
pretendida, bem como, na
ocorrência  de  situações
excepcionais, como a ob-
servada em 2020, instrua
os  processos  de  aquisi-
ções  com documentação
suficiente para comprovar
que  a  necessária  atuali-
zação está em andamen-
to.

Ref.2675068-6

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

. A
s 

as
si

na
tu

ra
s 

re
al

iz
ad

as
 e

st
ão

 li
st

ad
as

 e
m

 s
ua

 ú
lti

m
a 

pá
gi

na
.

S
ua

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
po

de
 s

er
 v

er
ifi

ca
da

 n
o 

P
or

ta
l d

o 
T

C
E

/B
A

 a
tr

av
és

 d
o 

Q
R

C
od

e 
ou

 e
nd

er
eç

o 
ht

tp
s:

//w
w

w
.tc

e.
ba

.g
ov

.b
r/

au
te

nt
ic

ac
ao

co
pi

a,
 d

ig
ita

nd
o 

o 
có

di
go

 d
e 

au
te

nt
ic

aç
ão

: U
X

M
Z

C
3N

D
A

Z



EQUIPAMENTOS
LTDA.;  e
SEI_019.5050.2020.0
030671_02,  do  qual
resultou  a  AFM  nº
114/2020,  firmada
com  a  VMI  TECNO-
LOGIAS LTDA.

componente  e subcompo-
nente do Programa.

4.1.4.1.  Defi-
ciências  na  ela-
boração  do  edi-
tal  ensejando
aditivos  contra-
tuais  com   per-
centuais  em de-
sacordo  com  a
norma legal e ju-
risprudência  do
TCU 

Da  análise  da  docu-
mentação relativa ao
Contrato  nº
006/2021,  observou-
se  acréscimos  de
quantitativos de servi-
ços  em  proporções
elevadas,  bem como
a  inclusão  de  diver-
sos itens de serviços
não previstos na pla-
nilha  orçamentária
original,  demonstran-
do  deficiências  rele-
vantes na sua elabo-
ração, bem como sua
incompatibilidade
com os projetos bási-
co e executivo conce-
bidos  para  a  execu-
ção do contrato.

Lei  Federal  no 8.666/93,
art. 7º, §2º, I, que determi-
na que as obras e os ser-
viços somente poderão ser
licitados  quando  houver
projeto  básico  aprovado
pela autoridade competen-
te e disponível para exame
dos interessados em parti-
cipar  do  processo licitató-
rio, e II, que impõe a exis-
tência  orçamento detalha-
do  em  planilhas  que  ex-
pressem a composição de
todos os seus custos uni-
tários, e o  §4º, que veda-
da,  ainda,  a  inclusão,  no
objeto da licitação, de for-
necimento  de  materiais  e
serviços  sem previsão  de
quantidades  ou  cujos
quantitativos  não  corres-
pondam às previsões reais
do projeto básico ou exe-
cutivo; e art. 65, § 1º,  que
limita  os  acréscimos  ou
supressões que se fizerem
nas  obras,  serviços  ou
compras  em  até  25%  do
valor  inicial  atualizado  do
contrato  e,  no caso  parti-
cular  de reforma de edifí-
cio  ou  de  equipamento,

Incompatibilidade
entre  os  projetos
básico e executivo e
a  planilha  orçamen-
tária  original  conce-
bidos para a execu-
ção do contrato, tra-
duzida  na  forma  de
subavaliação  de  di-
versos  itens  de
quantitativos,  como
também inclusão de
serviços  não  previs-
tos no  escopo origi-
nal  do  ajuste,  ense-
jando aditivos de va-
lor  que  ultrapassa-
ram o limite percen-
tual de acréscimo ao
mesmo  previsto  na
legislação  vigente  e
na Jurisprudência do
TCU. 

A  incompatibilidade
entre  os  projetos
básico e executivo e
a  planilha  orçamen-
tária  original  conce-
bidos para a execu-
ção do  contrato  en-
sejaram a formaliza-
ção  de  sete  termos
de  aditamento,  por
meio  dos  quais  fo-
ram  acrescidos
R$6.784.522,34
(56,97%)  ao  valor
original  do acordo e
360  dias  ao  prazo
inicialmente  previsto
para a execução da
obra,  e  ainda,  inob-
servância  do  limite
percentual  de
acréscimo  de  valor
previsto  na  legisla-
ção vigente e na Ju-
risprudência  do
TCU. 

Em síntese, a Coor-
denadora  da  UGP,
por um lado, afirma
que  as  alterações
contratuais  propos-
tas  “decorrem  es-
sencialmente  da
posterior  identifica-
ção  de  inconsistên-
cias  existentes  no
projeto executivo da
obra,  que foi elabo-
rado  por  empresa
especializada,  con-
tratada  pela  Admi-
nistração”, e por ou-
tro,  que  tais  incon-
sistências  “não
eram  passíveis  de
prévia  identificação,
pois  não havia pro-
priamente  erro  no
projeto, mas sim so-
luções técnicas invi-
áveis  em  razão  de
incompatibilidade
entre  o  projeto  e  a
realidade  existente
in loco.”, e ao mes-
mo  tempo,  “decor-
rem da não identifi-
cação, por parte do
projetista,  de  espe-

A Auditoria enten-
de  pelo  não  en-
quadramento  das
situações  narra-
das  no  presente
Relatório  nos
pressupostos  exi-
gidos no Acórdão
TCU 215/99,  que
permitam à Admi-
nistração ultra-
passar  os limites
máximos  de
acréscimos  e  su-
pressões  previs-
tos na Lei Federal
n° 8.666/93, confi-
gurando,  desse
modo, a aplicação
dos  recursos  do
PROSUS em de-
sacordo  com  a
norma legal  e  ju-
risprudência  do
TCU.

Recomenda-se,  à  UGP/
PROSUS,  nas  futuras
contratações de obras pú-
blicas, a estrita observân-
cia da legislação afeta às
licitações e contratos ad-
ministrativos,  como  tam-
bém a  jurisprudência  so-
bre o assunto, visando a
otimização,  economia  e
eficácia na aplicação dos
recursos públicos.
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até  o  limite  de  50% para
os seus acréscimos. Acór-
dão  TCU-Plenário  no

215/99,  que  prevê  situa-
ções e critérios que admi-
tem,  à  Administração,  ul-
trapassar  os limites máxi-
mos de acréscimos e su-
pressões  previstos na Lei
Federal  n°  8.666/93,  con-
forme  também  Acórdãos
TCU-Plenário  nos

749/2010 e 2530/2011.

cificidades  verifica-
das  in loco  e  que
impuseram a modifi-
cação das  alternati-
vas técnicas previs-
tas  nos  projetos
executivos.” 

4.1.4.2  Inconfor-
midades consta-
tas na execução
do  Contrato  nº
003/2019
4.1.4.2.A  Per-
centual  de
acréscimo  de
serviços  em
contratos  de
execução  de
obras  em  desa-
cordo  com  a
norma legal e ju-
risprudência  do
TCU

Do  exame  da  docu-
mentação relativa ao
Contrato  nº
003/2021, a Auditoria
observou inconsistên-
cias  nos  processos
de  concessão  de
acréscimos e supres-
sões  de  serviços,
considerando que  os
valores acrescidos ao
contrato, que totaliza-
ram  R$3.985.542,78,
representando
38,37% do seu valor
inicial,  encontram-se
em desacordo com a
norma federal de lici-
tações,  bem  como
Acórdão TCU 215/99.

Lei  Federal  nº  8.666/93,
art. 65, § 1º,  que limita os
acréscimos ou supressões
que se fizerem nas obras,
serviços  ou  compras  em
até  25%  do  valor  inicial
atualizado  do  contrato,  e,
no caso particular de refor-
ma de edifício ou de equi-
pamento,  até  o  limite  de
50% para os seus acrésci-
mos.  Acórdão TCU-Plená-
rio no 215/99, que prevê si-
tuações e critérios que ad-
mitem,  à  Administração,
ultrapassar  os limites
máximos de acréscimos e
supressões  previstos  na
Lei  Federal  n°  8.666/93,
conforme  também  Acór-
dãos  TCU-Plenário  nos

749/2010 e 2530/2011.

Alterações  no  proje-
to  padrão  das  poli-
clínicas  concebido
para a execução do
contrato,  dentre  ou-
tras  alterações,  fei-
tas  sem  a  devida
cautela, ensejando
aditivos de valor que
ultrapassaram o limi-
te  percentual  de
acréscimo ao contra-
to  previsto  na  legis-
lação  vigente  e  na
Jurisprudência  do
TCU. 

As  alterações  no
projeto  padrão  das
policlínicas  concebi-
do para a execução
do  contrato,  sem  a
devida  cautela,  en-
sejaram a formaliza-
ção  de  quatro  ter-
mos  de  aditamento,
por  meio  dos  quais
foram  acrescidos
R$3.985.542,78
(38,37%)  ao  valor
original  do acordo e
480  dias  ao  prazo
inicialmente  previsto
para a execução da
obra,  e  ainda,  inob-
servância  do  limite
percentual  de
acréscimo  de  valor
previsto  na  legisla-
ção vigente e na Ju-
risprudência  do
TCU. 

Em síntese, a Coor-
denadora  da  UGP
afirma  que  “A  lei
contempla a possibi-
lidade de alterações
de  natureza qualita-
tiva  e  quantitativa
nos contratos admi-
nistrativos”, e que “A
Lei nº 8.666/93  não
prescreve limites ex-
plícitos  às  altera-
ções  qualitativas,
como visto,  o legis-
lador  determinou  li-
mites para as altera-
ções  quantitativas,
impondo  os  limites
supracitados  para
os seus acréscimos
ou decréscimos.  No
entanto,  o  que  é
permitido para as al-
terações  quantitati-
vas,  também  deve
sê-lo para as altera-
ções  qualitativas.
Esse  vem  sendo  o

A Auditoria enten-
de  pelo  não  en-
quadramento  das
situações  narra-
das  no  presente
Relatório  nos
pressupostos  exi-
gidos no Acórdão
TCU 215/99,  que
permitam à Admi-
nistração  ultra-
passar  os  limites
máximos  de
acréscimos  e  su-
pressões  previs-
tos na Lei Federal
n° 8.666/93, confi-
gurando,  desse
modo, a aplicação
dos  recursos  do
PROSUS em de-
sacordo  com  a
norma legal  e  ju-
risprudência  do
TCU.

Recomenda-se,  mais
uma  vez,  à  UGP/PRO-
SUS,  nas futuras  contra-
tações de obras públicas,
a  estrita  observância  da
legislação  afeta  às  licita-
ções e contratos adminis-
trativos,  como também a
jurisprudência sobre o as-
sunto,  visando a otimiza-
ção,  economia e eficácia
na aplicação dos recursos
públicos.
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entendimento do Tri-
bunal  de Contas da
União – TCU.” (Grifo
do original).

4.1.4.2.B  Atraso
injustificado para
o  início  das
obras  de  cons-
trução  da  Poli-
clínica  de  Na-
randiba

Da análise do 1º Ter-
mo Aditivo ao Contra-
to  nº  003/2019,  que
trata  da  prorrogação
do  prazo  de  execu-
ção  das  obras  por
240  dias  corridos,  a
Auditoria  não  obteve
nenhuma  fundamen-
tação  técnica  para  o
pedido  de  aditamen-
to.

Lei  Federal  no 8.666/93,
art. 57, §2º, que estabele-
ce  que  toda  prorrogação
de prazo contratual deverá
ser justificada por escrito e
previamente  autorizada
pela autoridade competen-
te para celebrar o contrato.

Não  apresentação,
pela  Coordenação
do PROSUS, de ele-
mentos  consistentes
que demonstrassem,
à  Auditoria,  as  ra-
zões que determina-
ram o atraso na con-
cessão do Alvará de
Execução e  Demoli-
ção  das  obras  pela
PMS, e consequente
aditivo  de prorroga-
ção do prazo de exe-
cução das obras por
240 dias corridos.

Atraso  na  execução
da obra de constru-
ção da policlínica, e
consequentemente,
dos benefícios que o
empreendimento
traz em favor da po-
pulação  beneficiária
dos  serviços  previs-
tos no projeto, como
também  acréscimos
nos  custos  adminis-
trativos  do  contrato,
no  montante  de
R$260.418,75,  rela-
cionados à elevação
dos  custos  nos ser-
viços  de  vigilância
noturna  no  período
de  suspensão  da
obra.

Ocorrência  de  atra-
so  na  liberação  da
área para início dos
serviços, com a de-
socupação dos pré-
dios  da  EBAL e do
DETRAN,  que  im-
pactou  no  atraso
que ocasionou a re-
composição do pra-
zo  contratual.  Além
disso,  o  Alvará  de
construção  emitido
pela SEDUR do Mu-
nicípio também atra-
sou  sobremaneira,
levando  à  UGP  a
suspender  a  ordem
se  serviço  emitida
no  dia  25/04/2019,
sendo reeditada em
06/09/2019. 

Ausência  de  ele-
mentos consisten-
tes  que  demons-
trassem, à Audito-
ria, as razões que
determinaram  o
atraso na conces-
são do Alvará de
Execução  e  De-
molição das obras
pela PMS,  e con-
sequente  aditivo
de prorrogação
do prazo de exe-
cução  das  obras
por 240 dias corri-
dos.

Houve  registro  da  ocor-
rência de limitação de es-
copo,  nos  termos  da
NOTA  TÉCNICA  Nº
01/2017,  que visa padro-
nizar  tais  situações  no
âmbito  do  TCE/BA,  que
diz: “Limitação de escopo
é a situação em que o au-
ditor conclui que está im-
pedido de aplicar os pro-
cedimentos  ou  de  reunir
as  evidências  considera-
das necessárias para cor-
roborar  as  suas  conclu-
sões.”

4.1.4.3 Sobre-
preço  de  servi-
ços do orçamen-
to base da licita-
ção  em  relação
aos preços refe-
renciais de mer-
cado

Ao analisar os custos
e  as  composições
analíticas  dos  51
itens de serviços inte-
grantes da faixa A da
Curva  ABC  e  com-
pará-los com serviços
similares  ou  equiva-
lentes constantes dos
sistemas  e  tabelas
referenciais,  tendo
por  base  o  período
de elaboração do or-
çamento estimado da
LPN  nº  002/2020  –

Decreto Federal  nº 7.983,
de 08/04/2013, dispõe em
seu art.  8º, parágrafo úni-
co,  que  “os  custos  unitá-
rios de referência da admi-
nistração pública poderão,
somente em condições es-
peciais justificadas em re-
latório  técnico  elaborado
por  profissional  habilitado
e  aprovado  pelo  órgão
gestor  dos  recursos  ou
seu  mandatário,  exceder
os  seus  correspondentes
do  sistema  de  referência

Apresentam-se,  a
seguir, as formas de
obtenção dos custos
referenciais, de onde
se  inferem  as  cau-
sas para as diferen-
ças  apontadas:  (i)
adoção de composi-
ções / insumos cons-
tantes  dos  sistemas
referenciais,  por  se-
rem de menor custo
e  compatíveis  com
os serviços a serem
executados;  (ii)  utili-

Observa-se  que  o
somatório do conjun-
to de 15 itens, refe-
rentes  aos  9  servi-
ços indicados no Re-
latório, aponta  para
a  existência  de  um
sobrepreço  no  valor
total  de
R$115.297,14. Sali-
enta-se  que  a  exis-
tência  de  serviços
com  sobrepreço  no
orçamento  licitado
pode  ensejar  o  de-

O  gestor  reporta,
em  determinados
casos,  ter  ocorrido
falha de digitação e
no  processamento
das  informações.
Não  obstante,  para
a maioria das situa-
ções  apontadas,  o
gestor  informa  que
os valores foram ob-
tidos  por  meio  de
cotação  de  merca-
do,  sendo “adotado
o valor da mediana,

Conclui-se que os
esclarecimentos
prestados  pela
CONDER  não fo-
ram  suficientes
para descaracteri-
zar a presença de
sobrepreço nos 9
serviços,  corres-
pondentes  a  15
itens  da  planilha
orçamentária  lici-
tada, apontado no
Relatório de Audi-
toria.  Neste senti-

Recomenda-se  à  UGP e
à CONDER, em licitações
futuras,  uma  maior  ade-
rência  aos  custos  dos
serviços e insumos cons-
tantes nos sistemas refe-
renciais quando da elabo-
ração do orçamento esti-
mado  de  obras  públicas.
Ademais, na ausência de
valor  de  referência,  su-
gere-se  que seja realiza-
da  uma  ampla  pesquisa
de  preços  para  a  defini-
ção do valor de mercado
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CONDER  (março  de
2020), constatou-se a
ocorrência  de  sobre-
preço em 9 serviços.

adotado  na  forma  deste
Decreto,  sem prejuízo  da
avaliação  dos  órgãos  de
controle,  dispensada  a
compensação  em  qual-
quer outro serviço do orça-
mento de referência”.
Manual  com  orientações
para  elaboração de plani-
lhas  orçamentárias  de
obras  públicas,  editado
pelo TCU em 2014, infor-
ma  que  o  uso  de  custos
unitários  superiores  aos
existentes  nos  sistemas
referenciais “só é admitido
em  casos  específicos  e
exige justificativa por meio
de relatório técnico elabo-
rado por profissional habili-
tado, aprovado pelo órgão
gestor  dos  recursos  ou
seu mandatário” (p. 70).

zação,  como  refe-
rência,  da  composi-
ção de custo horário
SINAPI/88326,  fa-
zendo-se  os  ajustes
pertinentes  à  redu-
ção de encargos so-
ciais  para  trabalha-
dores  mensalistas;
(iii)  utilização,  como
referência,  da  com-
posição  ORSE/9669
com ajustes relativos
ao custo da mão de
obra conforme SINA-
PI/BA; e (iv) realiza-
ção de ajustes a fim
de considerar o me-
nor  valor  entre  as
cotações  obtidas  na
pesquisa  de  merca-
do  relativa  ao  orça-
mento base da licita-
ção.

sequilíbrio  econô-
mico-financeiro  da
avença,  mesmo nos
casos em que o pre-
ço global da obra es-
tiver inferior ao orça-
mento estimado. Isto
porque,  na  ocorrên-
cia de eventuais adi-
tivos, estando esses
itens  entre  aqueles
que  terão  seus
quantitativos majora-
dos,  ocorrerá  uma
oneração  imprevista
no contrato, em des-
favor  da  Administra-
ção.  Outrossim,  na
hipótese  de  haver
desconto  ofertado
na  proposta  da  lici-
tante em relação ao
orçamento  de  refe-
rência,  este descon-
to será reduzido.

que  além  de  ser
permitido pelo TCU,
é  a  alternativa  que
melhor representa a
realidade de merca-
do [...]”.

do,  verifica-se, no
somatório do con-
junto dos itens in-
dicados,  a  exis-
tência  de  sobre-
preço no montan-
te  de
R$115.297,14  no
valor estimado da
licitação.

dos serviços e que, espe-
cialmente quando se tra-
tar de insumo ou equipa-
mento  fornecido  exclusi-
vamente por um conjunto
restrito de empresas, seja
adotado,  salvo  justificati-
va  adequada,  o  menor
preço  entre  as  cotações
obtidas. No caso específi-
co da LPN nº 002/2020 -
CONDER,  recomenda-se
uma reavaliação dos pre-
ços dos serviços licitados
com  sobrepreço,  ado-
tando-se  como  valor
máximo para o critério de
aceitabilidade  de  cada
preço  unitário,  os  custos
de  referência  indicados
no Relatório, em especial
no  caso  de  eventuais
acréscimos  em  seus
quantitativos  decorrentes
de aditivos ao contrato fir-
mado.

EQUIPE DE AUDITORIA:

NOME  CARGO
Marcos André Sampaio de Matos Coordenador de Controle Externo
Heinz Ulrich Ruther Gerente de Auditoria
Cláudio Muricy Torres Auditor Estadual de Controle Externo
Márcio Maia Valois Costa Auditor Estadual de Controle Externo
Naila de Souza Nachef Auditor Estadual de Controle Externo
Newton Nery dos Santos Auditor Estadual de Controle Externo
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