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ACÓRDÃO Nº 6446/2010 - TCU - 1ª Câmara 

 

Considerando que, apesar de anuir às conclusões do parecer da unidade 

técnica, o Ministério Público discorda quanto à forma de saneamento, por parte do Ministério 

do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, da irregularidade apontada pela CGU, no 

subitem 2.1.8.1 do Relatório e Certificado de Auditoria de Gestão, "atinente à cobrança de 

taxas no contrato firmado entre a Fundep e o Projeto PRODOC, cuja execução ficou a cargo 

do CEDEPLAR, evidenciando a prática de sobrepreço"; 

Considerando que, ao analisar os valores constantes do orçamento da proposta 

da Fundep, o representante daquele Parquet evidenciou a cobrança do valor de R$ 

142.461,70, especificado como "Taxas", equivalendo a 17,83% do custo total da 

contratação, R$ 799.000,00; 

Considerando que, em relação a este aspecto, o Tribunal já se posicionou, por 

diversas vezes, pela "incompatibilidade do estabelecimento de remuneração fundada em 

taxa de administração, comissão, participação ou outra espécie de recompensa variável, que 

não traduza um preço certo, com a Lei de Licitações (v.g. Acórdãos nºs 503/2007, 

1.233/2006, 716/2006 e 1.590/2004 e Decisão nº 321/2000, todos do Plenário e Acórdãos 

nºs 429/2010, 6.109/209 e 1.903/2008, todos da 2ª Câmara)"; 

Considerando que, apesar de a Resolução nº 10/1995, do Conselho 

Universitário da UFMG, estabelecer o repasse de percentuais destinados à Universidade e à 

Unidade Acadêmica ou Órgão Suplementar, as opiniões externadas pela unidade técnica e 

pelo Ministério Público convergem para o entendimento de que os negócios privados não 

podem se sobrepor ao interesse público; 

Considerando ademais que, à luz da análise dos processos de pagamento (fls. 

586/587, vol. 2 do anexo 1), "o MDS já efetivou parte da glosa do montante questionado, no 

valor de R$ 47.940,00, representando 6% do valor total contratado, restando pendente, por 

conseguinte, a restituição da quantia de R$ 94.521,70"; 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir 

relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, incisos I e II; 16, 

incisos I e II; 18 e 23, incisos I e II; da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea 

a; 208 e 214, incisos I e II; do Regimento Interno/TCU, e ante as razões expendidas pelo 

relator, em julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. Valdomiro Luís de Sousa, José 

Maurício Salgado, José Antônio Novais H. Barbosa, e das Sras. Andrea Maria Marque e 

Heliana Kátia Tavares Campos, dando-lhes quitação, sem prejuízo das determinações e 

recomendações no teor abaixo especificado, e regulares as dos demais responsáveis 

arrolados às fls. 6/10 dos autos, dando-lhes quitação plena. 

1. Processo TC-017.252/2008-9 (TOMADA DE CONTAS - Exercício: 2007) 



1.1. Responsáveis: Adriano Lima Carvalho (359.157.305-15); Andrea Maria de 

Marque (487.390.650-49); Daniel Garro (119.362.821-00); Heliana Kátia Tavares Campos 

(232.529.956-20); Hudson Magno de Rezende (313.521.461-34); José Dirceu Galao Junior 

(606.311.631-15); José Antônio Novais Horta Barbosa (485.651.057-68); José Maurício 

Salgado (014.577.306-00); Magdalena Sophia Oliveira Pinheiro Villar de Queiroz 

(268.683.777-20); Marcia Helena Carvalho Lopes (532.267.209-53); Valdomiro Luis de 

Sousa (163.328.061-68); Vernon Peixoto Leao de Souza (266.999.401-63). 

1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Executiva do Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome - SE/MDS. 

1.3. Unidade Técnica: 4ª Secretaria de Controle Externo (SECEX-4). 

1.4. Advogado constituído nos autos: não há. 

1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: 

1.5.1. determinar à Controladoria-Geral da União - CGU que, nas próximas 

contas da SE/MDS: 

1.5.1.1. faça constar a informação quanto ao atendimento, ou não, das 

seguintes recomendações: 

1.5.2.1.1. aplicação da penalidade de multa prevista no subitem 17.2.1 do 

Projeto Básico e no § 4º da Cláusula Quarta do Contrato nº 2/2006, consoante a alínea "b" 

do subitem 1.1.3.6 do Relatório de Auditoria nº 208499; 

1.5.1.1.2. verificação da conformidade dos valores referentes à tarifa básica ou 

"cheia" informados nas faturas emitidas pela contratada no exercício de 2006 com os valores 

das citadas tarifas registrados junto ao Departamento de Aviação Civil - DAC, no mesmo 

período, consoante a alínea "a" do subitem 1.1.3.7 do Relatório de Auditoria nº 208499 e, 

em caso de ocorrência de dano ao erário, se houve o ressarcimento dos valores; 

1.5.1.2. ateste a efetividade das ações tomadas pelo MDS no sentido de 

recuperar os valores devidos pelos ex-servidores (Processo n.º 71000.546883/2008-11 - 

subitem 2.4.1.2 do Relatório de Auditoria nº 208520 - CGRH/MDS) e, também, o 

cumprimento de suas recomendações sobre essa matéria; 

1.5.1.3. informe sobre o resultado da análise da prestação de contas do 

Convênio nº 1/SAIP/MDS/2005 ; 

1.5.2. determinar à SE/MDS que, em relação ao Convênio nº 1/SAIP/MDS/2004 

(Siafi 510249), celebrado com o Instituto Paulo Freire, instaure a competente Tomada de 

Contas Especial, diante da não-comprovação da aplicação dos recursos repassados pela 

União e da contrapartida - glosando-se os valores que não atenderem aos requisitos legais, 

contratuais e relacionados ao objeto conveniado / plano de trabalho, exceto os já restituídos, 

e levando-se em conta ainda a restituição dos valores pendentes, no montante de R$ 

94.521,70, e as premissas constantes da instrução de fls. 616/671 dos autos (itens 218 a 

220, 223, 241 a 245, 267, 268 e 298 a 300) e do relatório e voto condutores do Acórdão nº 

549/2003-TCU-Plenário - e do descumprimento do entendimento expresso pelo Tribunal na 

referida deliberação, subitem 9.2.1, e dos seguintes dispositivos legais e contratuais: 

1.5.2.1. Convênio nº 1/SAIP/MDS/2004: Cláusulas 2ª, subitens 2.2.2 e 2.2.3; 

6ª; 7ª; 9ª e 11ª, subitens 11.1, 11.1.2, 11.1.3 e 11.1.4; 



1.5.2.2. Instrução Normativa STN nº 1/1997: artigos 2º, incisos II, V, §1º e 

§3º; 4º, caput e inciso II; 7º, incisos I e XIX; 8º, incisos I, IV, V, VI e VII; 20; 21, § 4º, 

incisos I, II e III; 22; 23; 27; 30 e 38; 

1.5.2.3. Lei nº 10.180/2001: art. 35, § 1º; 

1.5.2.4. Portaria MPOG nº 98/2003: art. 2º, incisos I e III; 

1.5.2.5. Lei nº 8.666/1993, em especial os seguintes preceitos envolvendo os 

processos de aquisição de bens e serviços: 

1.5.2.5.1. comprovação de pesquisa de preços a, no mínimo, três fornecedores; 

1.5.2.5.2. comprovação de que o princípio constitucional da isonomia e da 

seleção da proposta mais vantajosa foram observados no processo de compra; 

1.5.2.5.3. comprovação de que o processo de aquisição foi processado e 

julgado em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, 

da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 

instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos; 

1.5.2.5.4. comprovação das propostas; 

1.5.2.5.5. comprovação da documentação de julgamento das propostas e de 

adjudicação do objeto adquirido pelo convenente; 

1.5.2.5.6. obrigatoriedade de documento de formalização da compra (incluindo 

a informação que os documentos fiscais devem ser 

emitidos com a devida identificação do título e número do convênio); 

1.5.3. recomendar à Secretaria Executiva do Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome - MDS que se abstenha de incorrer nas seguintes irregularidades, 

constatadas no bojo do exame das presentes contas, quais sejam: 

1.5.3.1. ausência de licitação ou de pesquisa de preços quando das aquisições 

de bens e contratações de serviços no âmbito dos projetos de cooperação técnica 

internacional, descumprindo: 

1.5.3.1.1. os princípios da indisponibilidade do interesse público, da 

impessoalidade, da isonomia, da moralidade, da publicidade, da eficiência, da economicidade 

e da razoabilidade; 

1.5.3.1.2. o art. 116 da Lei 8.666/1993; 

1.5.3.1.3. o entendimento expresso no acórdão TCU 1.918/2004 - Plenário; 

1.5.3.1.4. o Decreto nº 5.151/2004; e 

1.5.3.1.5. o art. 27 da Instrução Normativa STN nº 1/1997, verbis: "Art. 27. O 

convenente, ainda que entidade privada, sujeita-se, quando da execução de despesas com 

os recursos transferidos, às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

especialmente em relação a licitação e contrato, admitida a modalidade de licitação prevista 

na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, nos casos em que especifica. Redação alterada 

p/IN nº 3/2003 - Acórdão TCU nº 1070, de 6.8.2003 - Plenário, item 9.2", atentando o MDS 

para a inclusão de tais exigências nas futuras aquisições de bens e contratações de serviços 

no âmbito dos projetos de cooperação técnica internacional, conforme tratado nos itens 9 a 

22 da instrução de fls. 616/671 dos autos; 

1.5.3.2. ausência, nos contratos celebrados pelo Ministério via PNUD, de 

cláusula prevendo penalidade no caso da ocorrência de falhas no desempenho das 



obrigações contratuais assumidas, em especial multas proporcionais aos valores contratuais, 

de forma a evitar a repetição dos fatos ocorridos no âmbito do Contrato de Prestação de 

Serviços nº 6/47-2924, celebrado via Projeto PRODOC BRA/4/28, em descumprimento do 

Inciso VII do art. 55 da Lei nº 8.666/1993, atentando o MDS para a inclusão de tal exigência 

nos futuros contratos celebrados pelo Ministério via PNUD, conforme tratado nos itens 33 a 

41 da instrução de fls. 616/671 dos autos; 

1.5.3.3. ausência, nos termos de referência / editais dos processos de seleção 

de consultores a serem contratados por meio de Organismos Internacionais, dos critérios de 

avaliação e de pontuação a serem utilizados pelas Comissões de Seleção para avaliação dos 

candidatos, e, nos mapas de apuração, de detalhamento, pormenorizado, dos critérios de 

avaliação e de pontuação utilizados pela banca e, também, das justificativas para as notas 

atribuídas a cada um dos itens avaliados, em descumprimento dos princípios elencados no § 

1º do artigo 5º do Decreto 5.151/2004, conforme tratado nos itens 46 a 51 da instrução de 

fls. 616/671 dos autos, atentando o MDS para a inclusão de tais exigências nos futuros 

processos de seleção de consultores a serem contratados por meio de Organismos 

Internacionais; 

1.5.3.4. ausência, na fiscalização dos contratos, da imposição de maior rigor no 

tocante ao acompanhamento do cumprimento, pela Contratada, de todas as cláusulas 

contratuais relativas aos prazos de entrega do objeto, evitando que atrasos eventuais 

prejudiquem a execução do contrato, em descumprimento aos arts. 58, incisos III e IV, 66 e 

67 da Lei nº 8.666/1993, conforme tratado nos itens 74 a 83 da multicitado instrução; 

1.5.3.5. ausência, nas planilhas de custo e formação de preço da proposta 

apresentada por licitante participante da Concorrência nº 1/2007/MDS, de incidência dos 

encargos sociais e insumos sobre a parcela relativa à reserva técnica, em descumprimento 

dos normativos que tratam de análise de propostas para contratação de serviços, mais 

especificamente sobre a análise da composição de custos (Lei nº 8.666/1993 e IN/MARE nº 

18/1997), conforme tratado no subitem 1.1.2.2. da Instrução Inicial (fls. 576/577), 

atentando o MDS para que, ao proceder a novas licitações na área de terceirização de mão-

de-obra, observe as normas contidas na Lei nº 8.666/1993, na IN/MPOG nº 2/2008 e no 

Acórdão TCU nº 1.153/2008 - Plenário, no que diz respeito aos seguintes pontos: 

1.5.3.5.1. anexe aos editais, modelo de planilha de custo e formação de preço 

elaborados em conformidade com o modelo proposto na IN/MPOG nº 02/1998 e Anexos, 

como forma de fazer incidir o percentual de encargos sociais sobre o valor da remuneração 

adicionado ao valor da reserva técnica, desclassificando qualquer proposta elaborada em 

discordância com a referida instrução normativa; 

1.5.3.5.2. proceda à conferência de todos os cálculos efetuados na memória de 

cálculo constante das propostas das empresas licitantes, tendo em vista a responsabilidade 

da comissão de licitação pela detecção de falhas procedimentais; 

1.5.3.5.3. promova diligência, quando necessária, em qualquer fase da 

licitação, a fim de esclarecer ou complementar a instrução do processo, no caso de 

constatados erros nas memórias de cálculo das propostas dos licitantes, vedada a inclusão 

posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta, nos 

termos do art. 43, § 3º, da Lei nº 8.666/93; 



1.5.3.5.4. desclassifique todas as propostas que apresentarem erros, e no caso 

de não restarem propostas livres de vícios, que se estabeleça o prazo de oito dias úteis para 

a apresentação de outras propostas escoimadas das causas que motivaram a 

desclassificação, sendo possível a redução deste prazo para três dias úteis, no caso de 

convite, conforme estabelece o art. 48, § 3º, da Lei nº 8.666/93; e 

1.5.3.5.1. promova o devido treinamento e capacitação dos servidores 

encarregados de constituir as futuras comissões de licitação na área de terceirização de mão-

de-obra, no que tange aos apontamentos apresentados; 

1.5.3.6. pagamentos realizados sem a devida verificação dos recolhimentos 

sociais trabalhistas relacionados ao Contrato nº 3/2006, em descumprimento aos normativos 

que tratam do pagamento de faturas ou notas fiscais e ao o entendimento exarado pelo 

Tribunal de Contas da União (Acórdãos nºs 213/2006 - Plenário, 593/2005 - Primeira 

Câmara, 1.178/2005 - Plenário e 2.085/2005 - Plenário), conforme tratado no subitem 

1.1.3.4. da Instrução Inicial (fls. 577/578), atentando o MDS para a necessidade de exigir, a 

cada pagamento, nos futuros contratos de execução continuada ou parcelada, os 

comprovantes do recolhimento do INSS e FGTS dos profissionais da contratada, em 

consonância com o entendimento exarado pelo Tribunal de Contas da União, a exemplo dos 

Acórdãos nºs 213/2006 - Plenário, 593/2005 - Primeira Câmara, 1.178/2005 - Plenário e 

2.085/2005 - Plenário; 

1.5.3.7. não-inscrição de compromissos reconhecidos após o encerramento do 

exercício correspondente em Despesa de Exercícios Anteriores, em descumprimento ao art. 

37 da Lei 4.320/64, conforme tratado no subitem 2.2.3.1 da Instrução Inicial (fls. 580/581), 

atentando o MDS para que observe o art. 37 da Lei 4.320/64, quando tratar-se de 

compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente, pois esses 

compromissos deverão ser pagos à conta de despesas de exercícios anteriores; 

1.5.4. determinar o arquivamento dos autos, após o envio de cópia deste 

Acórdão, bem como da instrução de fls. 577/578, ao MDS. 
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