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RELATÓRIO DE INSTRUÇÃO N° 2235/2021-NUFIS2/LIDE5 

PROCESSO:  4183/2021 

NATUREZA:  Representação 

REPRESENTANTE: Vereadores José dos Santos Feitosa e Miercio Roberth Lopes 

Martins 

REPRESENTADOS: Sra. Maria de Paula Azevedo Desterro, Prefeita Municipal de 

Paço do Lumiar; Sra. Arsênia Pereira de Sousa Medeiros 

Formiga, Secretária Municipal de Educação; Sr. Marcos 

Antônio Silva Pereira, ex-Secretário Municipal de Educação; 

Empresa R N da Costa Eireli e seu sócio administrador, Sr. 

Rômulo Nascimento Costa; Empresa Panorama 

Empreendimentos Serviços Eireli, e seu representante legal, 

Sr. Domingos Lopes Carvalho da Silva e demais agentes 

públicos a serem arrolados no curso da investigação  

RELATOR:  Conselheiro Álvaro César de França Ferreira 

 

 

 

Senhor Relator, 

 

Em cumprimento ao art. 153 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, 

apresenta-se o presente Relatório de Instrução resultante da análise de representação, 

ofertada pelos Vereadores em epígrafe, contra a Sra. Maria de Paula Azevedo Desterro, 

Prefeita Municipal de Paço do Lumiar; Sra. Arsênia Pereira de Sousa Medeiros Formiga, 

Secretária Municipal de Educação; Sr. Marcos Antônio Silva Pereira, ex-Secretário 

Municipal de Educação; Empresa R N da Costa Eireli e seu sócio administrador, Sr. 

Rômulo Nascimento Costa; Empresa Panorama Empreendimentos Serviços Eireli, e seu 

representante legal, Sr. Domingos Lopes Carvalho da Silva e demais agentes públicos a 

serem arrolados no curso da investigação, sob alegação de malversação dos recursos 

públicos no âmbito do município de Paço do Lumiar/MA, notadamente no que tange ao 

Poder Executivo Estadual. 
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1. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE 

Os Vereadores possem legitimidade para representar ao Tribunal, consoante 

disposto no inciso III, do artigo 43, da Lei 8.258/2005 (Lei Orgânica do TCE). 

A representação diz respeito à matéria de competência deste Tribunal, os atos e 

fatos imputados se referem a pessoas sujeitas à sua jurisdição, está redigida em linguagem 

clara e objetiva, contém nome legível dos representantes, suas qualificações e endereços, e 

está acompanhada dos alegados indícios concernentes à irregularidade ou ilegalidade 

representada, atendendo aos requisitos e formalidades subscritos no caput do artigo 41 da 

Lei Orgânica deste Tribunal. Sendo assim, somos pelo CONHECIMENTO da presente 

representação. 

Dessa forma, a representação poderá ser apurada, para fins de comprovar a sua 

procedência, nos termos do art. 40, § 2º, segunda parte, da Lei Orgânica do TCE/MA, 

aplicável às representações e nos termos do parágrafo único do art. 43 da mesma 

LO/TCEMA. 

2. DA REPRESENTAÇÃO 

2.1 DOS FATOS 

Aduzem os representantes a existência no Poder Executivo do Município de 

Paço do Lumiar de uma verdadeira organização composta por servidores públicos, 

empresários e que são liderados pela atual prefeita que estão sistematicamente dilapidando 

o erário. 

Esclarecem tais acusações, alegando que o município realizou dezenas de 

contratos com as empresas representadas e que, após uma investigação preliminar realizada 

por eles, constataram que tais empresas realizaram o mesmo objeto contratual, que foi a 

execução dos serviços de manutenção predial corretiva e preventiva nos prédios públicos 

municipais para as Secretarias de Educação e Saúde. 

Quanto à empresa representada R N DA COSTA EIRELI, dizem que esta, no 

período de 03/07/2020 a 31/12/2020, recebeu o valor de R$11.786.220,08, e que, o 

processo de contratação não está disponível no SACOP. 

Asseveram que essa empresa foi criada em 09/05/2019, que tem como sócio 

administrador o Sr. Rômulo Nascimento da Costa, e que usa o nome fantasia de 

CONSTRUPRIME EMPREENDIMENTOS.  
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Com base em alteração contratual, que dizem ter anexado à peça inicial, a 

referida empresa era denominada de G DE SOUSA DA SILVA e tinha como sócia 

administradora a Sra. Generosa de Sousa da Silva, mas após sair da sociedade foi 

substituída pelo Sr. Rômulo Nascimento da Costa. 

Em seguida, afirmam que os contratos firmados com o município de Paço do 

Lumiar decorreram da Ata de Registro de Preços nº 202012120101/2020 oriunda do 

Processo Administrativo  nº 121201/2019 do Município de Bacabal. 

Destacando às fls. 766 e seguintes desses autos, aduzem que constataram nos 

documentos de habilitação da empresa vencedora do certame, G DE SOUSA DA SILVA, 

atualmente R N DA COSTA EIRELI,  que o Sr. Flávio Henrique Silva Campos era o 

engenheiro responsável pela empresa, sendo este empresário no Município de Paço do 

Lumiar e proprietário da empresa QUALITECH ENGENHARIA LTDA. 

Para demonstrar tais assertivas apresentam na peça inicial print do documento 

intitulado DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE VINCULAÇÃO FUTURA da 

empresa CONSTRUPRIME EMPREENDIMENTOS, contendo a promessa de contratação 

do profissional Flávio Henrique Silva Campos, Engenheiro Civil, CREA-PA 4013D, 

assinado por ele. 

De posse dessas informações, afirmam que houve fraude no processo licitatório 

por considerarem que a assinatura lançada no documento que habilitou a empresa licitante 

ser falsa e que foi feita sem qualquer anuência do Sr. Flávio Henrique Silva Campos. 

Na tentativa de comprovar tais afirmações, ou seja, comprovar a falsidade da 

assinatura desse Engenheiro Civil naquele documento, apresentam um print na própria 

peça de representação de uma possível cópia de parte de um documento da empresa 

QUALITECH ENGENHARIA LTDA que dizem conter a real assinatura desse profissional 

nesse recente documento. 

Diante disso, concluem que “o simples fato da falsificação de assinatura do 

engenheiro civil Flávio Henrique Silva Campos, já seria suficiente para macular e anular 

todo o procedimento licitatório e, ainda, os contratos de adesão a ARP”. 

Continuam seus arrazoados, asseverando que, na verdade, a contratação em 

2020 da empresa R N da Costa Eireli serviu somente para emitir notas fiscais sem, no 

entanto, ter havido a prestação de serviços, sendo a empresa criada para esse fim. 
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Afirmam que consultaram a declaração do CAGED da empresa e constataram 

que na mesma não constam funcionários com carteira assinada, apesar de a empresa 

possuir contratos com as prefeituras de Paço do Lumiar, Bacabal, Governador Nunes 

Freire, São Raimundo do Doca Bezerra, Paulo Ramos e Marajá do Sena. 

Os representantes informam que averiguaram as notas fiscais de entrada de 

mercadorias e concluíram que uma empresa de engenharia civil com contrato de prestação 

de serviços de manutenção corretiva e preventiva  recebendo o valor de R$11.786.220,08, 

tem que adquirir vários insumos de construção civil e aplicá-los durante o mesmo 

interregno. 

Diante disso, deduzem que “as empresas que prestam esse tipo de serviço são 

usadas apenas para emissão de notas fiscais e os serviços são realizados por terceiros 

indicados pela própria administração”. 

Diante dessa dedução descrevem como ocorre tal prática: “a empresa 

beneficiária (R N DA COSTA EIRELI) assina o contrato com o Município, retém um 

percentual previamente definido e repassa a diferença às pessoas indicadas pela gestora 

municipal e representada Maria Paula Azevedo Desterro”. 

Sugerem que a apuração dessa alegação possa ser feita com solicitação à 

empresa representada do extrato da conta bancária de sua titularidade o qual recebe os 

pagamentos advindos do Município de Paço do Lumiar e, dessa forma, restará 

demonstrado que ao ser depositado tais valores, imediatamente, ocorre transferências a 

terceiros. 

Desse modo, encerram as alegações de fraude contra o erário elencando os 

possíveis atos ilegais praticados pelos representados, quais sejam: fraude ao processo 

licitatório que originou o contrato de adesão pelo município de Paço do Lumiar; Ausência 

de funcionários registrados no quadro da empresa representada; ausência da comprovação 

de aquisição de insumos de construção civil hábeis a comprovar a prestação dos serviços 

contratados e ausência de gestão e comando financeiro dos recursos recebidos pela 

empresa em relação ao contrato. 

Quanto à empresa representada PANORAMA EMPREENDIMENTOS 

SERVIÇOS EIRELI, de propriedade do Sr. Domingos Carvalho Lopes da Silva, os 

representantes informam que no mesmo período de 20/03/2020 a 31/12/2020, realizou os 
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mesmos serviços que foram contratados pela empresa R N da Costa Eireli, recebendo o 

valor de R$ 5.402.793,68, e que o processo de contratação não está disponível no SACOP. 

Asseveram que o Município de Paço do Lumiar firmou mais de uma dezena de 

contratos com essa empresa no ano de 2020 (informando que as cópias de tais contratos se 

encontram anexados à peça inicial) e que se utiliza do mesmo modus operandi da empresa 

R N COSTA EIRELI: emitindo Notas Fiscais sem a contraprestação dos serviços 

contratados, que são realizados por pessoas físicas indicadas pela gestora municipal. 

Afirmam ainda que essa empresa apenas emite Nota Fiscal para dar ar de 

legalidade aos serviços realizados, não possuem funcionários com carteira assinada, não 

conseguem comprovar a aquisição dos insumos da construção civil hábeis a comprovar a 

prestação realização dos serviços referentes ao contrato firmado. 

2.2 DO PEDIDO DOS REPRESENTANTES A ESTE TRIBUNAL 

 Por fim, REQUEREM deste Tribunal, dentre outras providências, que: 

1) Seja oficiado o Município de Paço do Lumiar/MA, na pessoa da Requerida Prefeita 

Municipal Maria Paula Azevedo Desterro, para que apresente cópia integral dos processos 

administrativos originados da Adesão à Ata de Registro de Preços nº202012120101/2020, 

procedente de Bacabal, que originou o contrato com a empresa R N da Costa Eireli; 

2) Seja oficiada o Município de Paço do Lumiar/MA, na pessoa da Requerida, a Prefeita 

Municipal Maria Paula Azevedo Desterro, para que apresente cópia integral dos processos 

administrativos de contratação e de pagamento da empresa Panorama Empreendimentos e 

Serviços Eireli; 

3) Seja oficiado o Município de Paço do Lumiar/MA para que apresente cópia integral e 

individual dos processos de pagamento da empresa RN DA COSTA EIRELI no valor total 

de R$11.786.220,08 realizados em 2020 e ainda, cópia dos processos de pagamento 

realizados em 2021; 

4) Seja determinada às empresas Representadas, em especial, a R N da Costa EIRELI para 

que apresentem cópia da GFIP dos funcionários que trabalham na empresa, no Município 

de Paço do Lumiar/MA; bem como cópia das Notas Fiscais de entrada da mercadoria 

adquirida e, ainda, para que apresente o extrato bancário da conta corrente vinculada aos 

valores recebidos do município de Paço do Lumiar/MA; 

5) Seja realizada análise pormenorizada do procedimento de contratação das empresas 
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Representadas e a verificação dos demais pontos de afronta e inobservância dos 

procedimentos previstos na Lei 8.666/93 e às demais afrontas às regras básicas de 

contratação; 

6) A presente Representação anexada à prestação de contas do exercício financeiro de 2020 

do poder executivo de Paço do Lumiar/MA. 

2.3 DA ANÁLISE 

Os representantes juntaram à peça inicial, cópias dos seguintes documentos: 

1) Ata de Registro de Preços nº 202012120101/2020, referente ao Pregão 

Presencial nº 004/2020-SRP de Bacabal (título do documento - ata bacabal); 

2) Convocação para a celebração da Ata de Registro de Preços (título do 

documento – convocação ata bacabal); 

3) Diário Oficial do Município de Paço do Lumiar, Edição nº DCCXVII de 

29/04/2021, contendo a publicação do 2° Termo Aditivo ao Contrato nº 

01/2020/ARP/202012120101/2020/PMB com a empresa R N DA COSTA EIRELI, (título 

do documento – diário_717_2021); 

4) Diário Oficial do Município de Paço do Lumiar, Edição nº DCCXXVI de 

12/05/2021, contendo a publicação do 3° Termo Aditivo ao Contrato nº 

01/2020/ARP/202012120101/2020/PMB com a empresa R N DA COSTA EIRELI, (título 

do documento – diário_726_2021); 

5) Documentos extraídos do Processo nº 121201/2019, fls. 725/966, referentes 

aos documentos de habilitação da Empresa G de Sousa da Silva (nome de fantasia: 

Construprime Empreendimentos), (título do documento – habilitação doc falso flavio); 

6) Mural de Contratos extraído do SACOP, extraído em 24/05/2021 com a 

relação das contratações da empresa G de Sousa da Silva, com diversos municípios 

maranhenses, (título do documento – Mural de Contratos - SACOP); 

7) Contratos nºs 01/2020; 02/2020; 03/2020, 04/2020; 05/2020; 06/2020; 

08/2020; 09/2020; 10/2020; 11/2020, referente ao Processo Administrativo nº 8081/2019, 

por Adesão a Ata de Registro de Preços nº 01/2019, proveniente da Concorrência nº 

02/2018, da Prefeitura Municipal de Parnarama/MA; 

8) Relatório - Lista de despesas por credor (Exercício de 2020, Credor: 

PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI) 
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9) Relatório - Lista de despesas por credor (Exercício de 2020, Credor: R N 

DA COSTA EIRELI ). 

De início, da leitura dos elementos trazidos pelos autores da representação, 

verifica-se a existência de possíveis indícios da prática de condutas incompatíveis com os 

princípios norteadores da licitação pública, tais como a legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade, além de possível existência de ajuste ou combinação entre 

empresas contratadas e o Município de Paço do Lumiar.  

A seguir apresenta-se a análise das alegações dos representantes. 

2.2.1 Alegação: Malversação de recursos públicos em decorrência da existência no 

Poder Executivo do Município de Paço do Lumiar de uma organização composta por 

servidores públicos e empresários liderados pela atual Prefeita  

Segundo os representantes as empresas R N DA COSTA EIRELI e 

PANORAMA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS EIRELI estão realizando dezenas de 

contratos com o município representado para a execução de mesmo objeto contratual e 

com práticas de fraudes nos processos de contratação. 

Quanto à afirmação de que a empresa R N DA COSTA EIRELI, após 

verificação do documento de alteração contratual, era denominada de G DE SOUSA DA 

SILVA e tinha como sócia administradora a Sra. Generosa de Sousa da Silva, assistem 

razão aos representantes. 

Apesar de não constarem entre os documentos juntados à peça de 

representação os documentos referentes a alteração contratual da empresa G DE SOUSA 

DA SILVA, conforme afirmado pelos representantes, foi possível comprovar a alteração 

do único sócio, por meio de consulta ao sítio da receita federal no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica – CNPJ  nº  33.575.319/0001-02, da empresa G DE SOUSA DA SILVA. 

Atualmente consta sob o número de inscrição 33.575.319/0001-02 o nome 

empresarial R N DA COSTA EIRELI, com data de abertura de 09/05/2019, cujo nome 

fantasia é CONSTRUPRIME EMPREENDIMENTOS, tendo como sócio administrador o 

Sr. Rômulo Nascimento da Costa. 

Não foi possível verificar a data em que ocorreu a alteração do contrato 

social. 
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Conforme afirmado pelos representantes os contratos firmados pela empresa 

R N DA COSTA EIRELI com o município de Paço do Lumiar decorreram da Ata de 

Registro de Preços nº 202012120101/2020, oriunda do Processo Administrativo  nº 

121201/2019, do Município de Bacabal, que teve como vencedora à época a empresa G 

DE SOUSA DA SILVA que, com a alteração do quadro societário passou a se denominar 

R N DA COSTA EIRELI.  

Portanto, a empresa que venceu a licitação no município de Bacabal, com 

aplicação do procedimento auxiliar Sistema de Registro de Preços, é a mesma que 

contratou com o município de Paço do Lumiar (só que com outra denominação por ter 

havido alteração societária) por meio da adesão a Ata de Registro de Preços da referida 

licitação, comumente designado de “carona”. 

Ocorre que, em consulta ao SACOP, identificou-se que, dessa Ata de 

Registro de Preços, foram celebrados em 2020 34 (trinta e quatro) contratos de prestação 

de serviços de manutenção predial e corretiva de unidades de ensino básico de interesse da 

Secretaria Municipal de Educação de Paço do Lumiar/MA no valor total de 

R$ 4.945.289,79.  

Da verificação sumária desses contratos, identificou-se que todos foram 

firmados com a empresa G DE SOUSA SILVA, cuja empresária é Generosa de Sousa 

Silva, assinados por procuração pública pelo Sr. Rômulo Nascimento da Costa, conforme 

instrumento de procuração pública juntados àqueles instrumentos. 

Portanto, antes mesmo da alteração contratual, o Sr. Rômulo Nascimento 

da Costa já detinha por meio do instrumento de procuração pública lavrado em cartório 

plenos poderes para atuar como procurador da empresa G DE SOUSA SILVA. 

Constatou-se, também no SACOP, que os documentos AUTORIZAÇÃO 

PARA EMISSÃO DE EMPENHO, emitidos em 01/06/2020 e assinados pelo Secretário 

Municipal de Educação de Paço do Lumiar, relativos a esses contratos, autorizaram as 

emissões de empenho em nome da empresa G DE SOUSA SILVA, mas as Notas de 

Empenho, emitidas na mesma data (01/06/2020), tiveram como credor a empresa R N DA 

COSTA EIRELI. 

Quanto à alegação dos representantes de falsidade documental por parte da 

empresa G DE SOUSA DA SILVA quando da apresentação de um dos documentos de 
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habilitação da licitação Pregão Presencial nº 004/2020-SRP, realizada pelo município de 

Bacabal, na tentativa de comprovar que o procedimento licitatório estava eivado de vícios 

de legalidade, não restou evidenciada. 

 Os representantes apresentaram na peça inicial um print do documento 

intitulado DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE VINCULAÇÃO FUTURA da 

empresa CONSTRUPRIME EMPREENDIMENTOS, contendo a promessa de contratação 

do profissional Flávio Henrique Silva Campos, Engenheiro Civil, CREA-PA 4013D, 

supostamente assinado por ele e asseveraram que a assinatura lançada nesse documento 

que habilitou a empresa licitante é falsa e que foi feita sem qualquer anuência dele e, 

portanto, concluíram que houve fraude no processo licitatório. 

No entanto, não há nos autos qualquer manifestação pública ou privada do 

Engenheiro Civil Sr. Flávio Henrique Silva Campos contestando a falsificação de sua 

assinatura. 

Os representantes também não lograram êxito em comprovar a alegada 

fraude documental em decorrência da suposta assinatura falsa. Para tanto, apresentaram  

um print na peça de representação de uma possível cópia de parte de um documento da 

empresa QUALITECH ENGENHARIA LTDA, que dizem conter a real assinatura desse 

profissional. 

Ao comparar os dois documentos, esta Unidade Instrutória não foi capaz, 

somente com a verificação a olho nu dessas assinaturas, de atestar a falsidade no 

documento de habilitação. Mesmo porque para se chegar a essa conclusão dever-se-ia 

verificar se alguma dessas assinaturas corresponde à firma do engenheiro reconhecida em 

cartório, além do que as cópias apresentadas, nesta representação, são de péssima 

qualidade visual.  

Registre-se que, a simples análise em cópias de supostos documentos é 

insuficiente para a realização de perícia. Neste caso, um exame mais acurado, se faz 

necessário por meio de realização de perícia grafotécnica nos documentos originais, a qual 

foge da competência deste Tribunal de Contas. 

Quanto à afirmativa de que a contratação da empresa R N DA COSTA 

EIRELI foi criada somente para emitir notas fiscais sem, no entanto, ter havido a devida 
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prestação de serviços, os representantes não comprovaram tais afirmações que pudessem 

subsidiar uma análise mais acurada a esse respeito.  

A uma,  porque não houve juntada à peça de representação da consulta que 

dizem ter realizado junto ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED 

informando que a empresa R N DA COSTA EIRELI não têm funcionários com carteira 

assinada. 

A duas, porque também não foi juntado aos autos a consulta que os 

representantes dizem ter realizado nas Notas Fiscais de entrada da empresa representada e 

que comprovaria que esta não adquiriu os insumos para a execução contratual. 

Tais documentos, se existissem, seriam essenciais para a comprovação da 

ausência das prestações dos serviços contratados alegados. 

Do mesmo modo é a ausência de demonstração de que os serviços 

contratados foram executados por terceiros alheios ao contrato. Os representantes se 

limitaram a descrever o modus operandi do possível esquema de fraude, a saber: “a 

empresa beneficiária (R N DA COSTA EIRELI) assina o contrato com o Município, retém 

um percentual previamente definido e repassa a diferença às pessoas indicadas pela gestora 

municipal e representada Maria Paula Azevedo Desterro”. 

E, diante dessa afirmação, sugeriram que a apuração da possível fraude seja 

feita com solicitação à empresa representada do extrato da conta bancária de sua 

titularidade na qual recebe os pagamentos advindos do Município de Paço do Lumiar para 

comprovação de que os valores contratuais ao serem depositados serão, imediatamente, 

transferidos a terceiros.  

Trata-se em verdade, de pedido a esta Corte de Contas de quebra de sigilo 

bancário, que só pode ser decretada quando necessária para de apuração de ocorrência de 

ilícito, em qualquer fase de inquérito ou processo judicial, e prescindem de autorização 

judicial, o que não é o caso. 

De igual modo, é a acusação de suposta fraude praticada entre 

administradores de Paço do Lumiar e a empresa PANORAMA EMPREENDIMENTOS 

SERVIÇOS EIRELI.  

Os representantes também alegaram que o Município de Paço do Lumiar 

firmou mais de uma dezena de contratos com essa empresa no ano de 2020  se utilizando 
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do mesmo modus operandi da empresa R N COSTA EIRELI: emitindo Notas Fiscais sem a 

contraprestação dos serviços contratados e que são realizados por pessoas físicas indicadas 

pela gestora municipal. Afirmam ainda que essa empresa apenas emite Nota Fiscal para dar 

ares de legalidade aos serviços realizados, não possuem funcionários com carteira assinada, 

não conseguem comprovar a aquisição dos insumos da construção civil hábeis a comprovar 

a prestação realização dos serviços referentes ao contrato firmado. 

No entanto, não comprovaram tais alegações que pudessem subsidiar uma 

análise mais detida. 

O esquema de fraude relatado pelos representantes, se comprovado, é grave. 

No entanto, não foram colacionados aos autos subsídios documentais suficientes que 

sustentassem o alegado.  

Sabe-se que a utilização de laranjas e empresas de fachadas são meios 

usuais para práticas ilícitas no país.  Empresas de fachada são usualmente abertas para 

encobrir o enriquecimento ilícito por meio de falsa prestação de serviços às entidades 

públicas.  

Com efeito, quanto aos supostos crimes praticados pela Administração 

Pública, apesar de não restarem comprovados pelos representantes, mas, dada a gravidade 

das acusações feitas por representantes dos interesses da sociedade perante o poder público, 

com poderes de fiscalização, tais acusações podem ensejar a procedência de representação 

criminal.  

Desse modo, como este Tribunal não detém a competência legal para 

investigar crimes como formação de quadrilha, falsidade ideológica e documental e nem 

esta Unidade Instrutória detém de poderes e meios legais (quebra de sigilo bancário e fiscal 

e perícia grafotécnica) para verificar os indícios de fraudes e os crimes apontados, deve 

informar ao Ministério Público Estadual que é quem detém a competência e meios para 

investigar e viabilizar a punição dos responsáveis pelas práticas criminosas. 

2.2.2 Alegação: a Empresa PANORAMA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS 

EIRELI executou os mesmos serviços que foram contratados com a empresa R N DA 

COSTA EIRELI 

Com relação a alegação de que a empresa PANORAMA 

EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS EIRELI executou os mesmos serviços que foram 
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contratados com a empresa R N DA COSTA EIRELI e que os processos de contratações 

das duas empresas não se encontravam disponíveis no Sistema de Acompanhamento de 

Contratações Públicas - SACOP, realizou-se pesquisa neste sistema e no Portal da 

Transparência da Prefeitura de Paço do Lumiar com o fim de levantar informações mais 

detalhadas sobre os contratos realizados com essas duas empresas e constatou-se as 

seguintes ocorrências: 

a) Identificou-se, conforme já informado, que a Secretaria Municipal de 

Educação de Paço do Lumiar celebrou com a empresa R N DA COSTA EIRELI, em 2020, 

34 (trinta e quatro) contratos de prestação de serviços de manutenção predial e corretiva de 

unidades de ensino básico de interesse da Secretaria Municipal de Educação de Paço do 

Lumiar/MA, no valor total de R$ 4.945.289,79, provenientes da Ata de Registro de Preços 

do Município de Bacabal e que todos esses contratos foram empenhados, a exceção do 

valor do Contrato nº 06/2020, cuja totalidade do empenho foi posteriormente anulada. 

Em consulta ao Portal da Transparência do Município de Paço do Lumiar 

verificou-se que em relação a esses contratos, os valores empenhados em 2020, após as 

anulações de empenhos (R$ 51.643,11) totalizaram R$ 4.893.646,68.  (Anexo 1) 

Identificou-se ainda a emissão de outros empenhos relacionados a esses 

contratos tendo em seus históricos a justificativa de que foram emitidos em decorrência do 

aumento dos serviços e quantitativos inicialmente previstos nesses contratos. Os valores 

desses acréscimos de serviços empenhados totalizaram R$ 4.246.077,20. (Anexo 1) 

Desse modo, o valor total empenhado em 2020 referente aos 34 (trinta e 

quatro) contratos celebrados entre a empresa R N DA COSTA EIRELI e a Secretaria de 

Educação incluindo os acréscimos totalizaram R$ 9.139.723,87.   

Em relação aos valores pagos em 2020, constatou-se que desses contratos 

foram pagos o valor total de R$ 9.132.942,28, sendo que o valor de R$ 4.241.919,17 

corresponde aos acréscimos realizados. (Anexo 2) 

Da verificação dos 34 (trinta e quatro) contratos constatou-se que os Termos 

de Contratos existem cláusula com previsão de acréscimos em até 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor inicial do Contrato, nos seguintes termos: 

CLAÚSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DAS VARIACÕES DE 

QUANTIDADE 
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Os serviços, objeto deste Contrato, poderão sofrer acréscimos ou 

supressões em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do 

Contrato ao qual a CONTRATADA fica obrigada a aceitar e cujos preços 

serão fixados com base na proposta da CONTRATADA constante do 

referido proc.  administrativo, independentemente de aditamento.  

Parágrafo Único: Caso os mesmos não existam na Proposta da 

CONTRATADA, tais valores serão objeto de análise em comum acordo 

entre a CONTRATANTE e CONTRATADO tomando-se como base os 

valores dos insumos que compõem os serviços em pregos de mercado. 

(grifo nosso) 

No quadro a seguir apresenta-se, a demonstração da evolução dos empenhos 

relativos aos 34 (trinta e quatro) contratos formalizados, demonstrando os valores 

acrescidos conforme consta nos históricos de todos os empenhos verificados. 

EVOLUÇÃO DOS EMPENHOS REFERENTES AOS CONTRATOS FIRMADOS COM A EMPRESA 

R N DA COSTA EIRELI  

Contrato 

Nº 

Valor Contrato 

Original 

R$ 

Empenho 

R$ 

Empenho 

Anulado 

R$ 

Contrato 

Original  

Empenhado 

R$ 

Acréscimo ao 

Contrato 

Original 

R$ 

% de 

Acréscimo 

ao Contrato 

01/2020 88.996,94 88.996,94 0,00 88.996,94 316.800,94 355,97 

02/2020 58.940,55 58.940,55 100,79 58.839,76 59.757,44 101,39 

03/2020 85.827,07 85.827,07 0,00 85.827,07 108.322,80 126,21 

04/2020 123.091,90 123.091,90 0,00 123.091,90 314.097,41 255,17 

05/2020 53.111,48 53.111,48 100,79 53.010,69 172.819,98 325,39 

06/2020 49.221,49 49.221,49 49.221,49 0,00 0,00 0,00 

07/2020 87.001,97 87.001,97 0,00 87.001,97 30.176,99 34,68 

08/2020 88.389,45 88.389,45 0,00 88.389,45 116.221,75 131,49 

09/2020 85.240,97 85.240,97 0,00 85.240,97 86.173,47 101,09 

10/2020 57.102,76 57.102,76 0,00 57.102,76 107.219,69 187,77 

11/2020 640.789,23 640.789,23 347,37 640.441,86 351.463,71 54,85 

12/2020 84.138,17 84.138,17 201,57 83.936,60 134.705,01 160,10 

13/2020 400.556,01 400.556,01 201,59 400.354,42 64.371,41 16,07 

14/2020 590.301,35 590.301,35 201,61 590.099,74 381.340,39 64,60 

15/2020 84.006,71 84.006,71 100,79 83.905,92 13.396,72 15,96 

16/2020 55.471,87 55.471,87 100,79 55.371,08 23.546,20 42,45 

17/2020 83.945,98 83.945,98 0,00 83.945,98 97.274,31 115,88 

18/2020 84.903,65 84.903,65 100,81 84.802,84 21.035,79 24,78 

19/2020 56.617,28 56.617,28 100,80 56.516,48 145.440,51 256,88 

20/2020 542.286,06 542.286,06 251,59 542.034,47 306.348,04 59,49 
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21/2020 55.231,60 55.231,60 101,25 55.130,35 160.928,55 291,37 

22/2020 86.679,28 86.679,28 0,00 86.679,28 0,00 0,00 

23/2020 72.173,96 72.173,96 0,00 72.173,96 27.170,20 37,64 

24/2020 85.334,33 85.334,33 0,00 85.334,33 20.533,33 24,06 

25/2020 87.223,47 87.223,47 0,00 87.223,47 166.680,15 191,09 

26/2020 67.758,37 67.758,37 100,79 67.657,58 48.156,37 71,07 

27/2020 58.920,17 58.920,17 100,79 58.819,38 40.177,14 68,19 

28/2020 565.199,80 565.199,80 201,58 564.998,22 427.668,29 75,67 

29/2020 85.654,65 85.654,65 0,00 85.654,65 49.642,96 57,96 

30/2020 65.540,04 65.540,04 0,00 65.540,04 109.409,15 166,93 

31/2020 85.590,06 85.590,06 7,91 85.582,15 20.136,65 23,53 

32/2020 57.625,85 57.625,85 0,00 57.625,85 3.721,06 6,46 

33/2020 86.022,79 86.022,79 100,80 85.921,99 35.556,21 41,33 

34/2020 86.394,53 86.394,53 0,00 86.394,53 285.784,57 330,79 

Total 4.945.289,79 4.945.289,79 (51.643,11) 4.893.646,68 4.246.077,19 - 

Fonte: Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar ((Dados extraídos do 

detalhamento dos empenhos. Espelho - Anexo 1) 

 

Em relação aos valores correspondentes aos aumentos dos serviços e 

quantitativos inicialmente previstos nesses contratos, não constam no SACOP e nem no 

Portal da Transparência os Termos Aditivos correspondentes. Também não constam, nestes 

meios de pesquisas, a publicação oficial desses instrumentos contratuais e as devidas 

justificativas que deveriam respaldar a modificação do valor contratual inicial, o que 

contraria a Lei de Licitações. 

A Lei nº 8.666/93 em seu artigo 65, I, b estabelece que os contratos poderão 

ser alterados, com as devidas justificativas quando necessária a modificação do valor 

contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos 

limites permitidos por essa Lei. 

Já o § 1º do artigo 65 determina que o limite de acréscimo permitido em 

relação aos valores iniciais dos contratos que tratam de serviços de reforma de edifícios é 

até 50% (cinquenta por cento). 

O § 2o desse artigo estabelece que nenhum acréscimo ou supressão poderá 

exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior. 

No presente caso, os acréscimos realizados não poderiam ter sido realizados 

acima do limite de 50% (cinquenta por cento). 
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Do mesmo modo, não se identificou a publicação resumida dos aditamentos 

aos contratos na imprensa oficial, condição indispensável para a devida eficácia, segundo 

regra contida no parágrafo único do artigo 61, da lei em comento. 

Com efeito, tais acréscimos sem cobertura contratual sinalizam a ocorrência 

de contratação verbal com a Administração, situação vedada pela Lei de Licitações (art. 60, 

Parágrafo Único). 

Ademais, conforme demonstrado no quadro acima, dos 34 (trinta de 

quatro) contratos celebrados, 21 (vinte e um) apresentaram acréscimos de serviços 

acima do valor legal permitido, variando de 55% e 355%, o que é taxativamente 

vedado. 

Além disso, houve descumprimento das regras acordadas nesses Contratos. 

Conforme mencionado, todos os contratos iniciais previram a possibilidade 

de acréscimos em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato. 

Contudo, apesar dessas constatações, neste momento de instrução técnica, 

não foi possível verificar se existiram no Processo Administrativo das contratações as 

justificativas fundamentadas que pudessem esclarecer e rebater as irregularidades 

apontadas, em razão da ausência, nos meios pesquisados (SACOP e Portal da 

Transparência), dos Termos Aditivos, dos detalhamento dos acréscimos realizados, 

acompanhados das justificativas fundamentadas; dos projetos e orçamentos específicos 

detalhados em planilhas elaboradas pelo Município, o que per si já evidencia ocorrência de 

irregularidade grave pela ausência da publicidade dos atos administrativos. 

Desse modo, a confirmação das irregularidades aqui apontadas, deverá ser 

evidenciada após os esclarecimentos dos representados a esse respeito, acompanhados dos 

documentos indispensáveis e obrigatórios: termos aditivos aos contratos, comprovação da 

publicidade na imprensa oficial dos extratos, justificativas que fundamentaram a realização 

dos acréscimos de serviços, em especial os valores acima do limite máximo permitido em 

Lei; dos projetos e orçamentos específicos detalhados em planilhas elaboradas pelo 

Município que ensejaram os aditivos de serviços. 

b) Com o fim de verificar a irregularidade apontada pelos representantes, 

qual seja: a empresa PANORAMA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS EIRELI executou 

os mesmos serviços de manutenção predial corretiva e preventiva nos prédios públicos 
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municipais para as Secretarias de Educação que foram contratados com a empresa R N DA 

COSTA EIRELI, verificou-se os Projetos Básicos (Fonte: SACOP) relativos a esses 

contratos e não se constatou a ocorrência de duplicidade de execução dos objetos 

contratados.  

Nos referidos projetos não se identificou a repetição nos nomes das 

unidades de ensino básico, objeto dos contratos e nem a repetição dos endereços 

correspondentes. 

Desse modo, como os representantes não comprovaram suas alegações e 

levando em conta as informações extraídas dos projetos básicos e nos instrumentos 

contratuais, conclui-se que não assiste razão aos representantes quanto a execução de 

mesmos objetos pelas empresas representadas. 

No quadro a seguir demonstra-se os objetos dos contratos realizados entre o 

Município e as empresas representadas, discriminando os nomes das Unidades de 

Educação Básica e os endereços correspondentes. 

R N DA COSTA EIRELI, formalização de contratos objetivando a execução 

de serviços de manutenção predial e corretiva em Unidades de Ensino Básica (relacionadas 

no quadro abaixo) incluindo serviços de reparos, alterações físicas, recuperação e conserto 

de instalações, adaptações/adequações decorrentes de alterações de layouts, com 

fornecimento de mão de obra e material, de interesse da Secretaria Municipal de Educação 

de Paço do Lumiar/MA, obedecendo  fiel e integralmente a todas as exigências, normas, 

itens, subitens, elementos e especificações, aos projetos, perfis, desenhos, cronogramas, 

detalhes e instruções aprovadas pelo Contratante, bem como às normas para dos serviços. 

R N DA COSTA EIRELI 

Contrato 

Nº 
Unidade Básica de Ensino - UEB Endereço 

01/2020 Vila São José Avenida Presidente José Sarney S/N Vila São José 

02/2020 Olavo Melo Rua Principal S/N Pindoba 

03/2020 O Born Aluno Rua Principal N° 184 Timbuba 

04/2020 Poeta Gonçalves Dias Avenida 13 Conjunto Maiobão 

05/2020 Cumbique Rua Sousa Vale N° 06 Cumbique 

06/2020 Y Juca Pirama Rua do Col6gio S/N Praia do Aracagy 

07/2020 Carlos Cunha Rua Anajá S/N lguaiba 

08/2020 Iguaíba Praça Nossa Senhora da Conceição S/N lguaiba 

09/2020 Maria Ferreira Praça Nossa Senhora da Conceição S/N lguaiba 
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10/2020 Mª de Lourdes Carvalho Silva Praça Nossa Senhora da Luz S/N Sede 

11/2020 Ministro Henrique de La Roque R 12 Qda 88, Maiobão 

12/2020 Nascimento de Moraes Rua Principal N° 60 Itapera 

13/2020 Dra. Fátima de Oliveira Praça Emanuel Aroso S/N Maioba do Cururuca 

14/2020 Monteiro Lobato Av. 04, Rua 55, Qda. 61S/N Maiobão 

15/2020 Maria do Perpétuo Socorro Rua Principal S/N Pau Deitado 

16/2020 Alcilene Moraes Rua Principal N° 54 Iguaiba 

17/2020 Governador Luiz Rocha Rua Principal S/N Pau Deitado 

18/2020  Edith Ribeiro Rua do Itatuaba S/N° lguaiba 

19/2020 Geralda Melo Rua Principal S/N Cotovelo 

20/2020 Prof. José Mª Ramos Martins  Avenida 10 Quadra 109Rua 73 S/N Maiobão 

21/2020 Creche Sebastiana Sobreiro Oliveira Avenida 13 S/N Bacuritia, Maiobão 

22/2020 Lima Verde Rua da Jaca N° 42 Conjunto Lima Verde 

23/2020 João de Assis Moraes Rua Principal N° 737 Iguaiba 

24/2020 Vereador José Ribamar Coelho Rua Principal S/N Pau Deitado 

25/2020 Paulo Freire Rua Nossa Senhora das Merces S/N Mercês 

26/2020 José Raimundo Rubim Rua da Brasília Sitio Grande S/N, Maiobão 

27/2020 Prof.ª Maria Caetana Costa Rua Rio Grande S/N Rio Grande (Cururuca) 

28/2020 Bandeira Tribuzzi Avenida 13, Qda. 140, Rua 33, S/N, Maiobão 

29/2020 Liberalino de Jesus Rua Principal N° 45 Vassoural 

30/2020 Isabel Ferreira Rua São Benedito S/N Vila São José I 

31/2020 João Galbeto Souza Reis Rua Principal N° 92 Tendal Mirim 

32/2020 Vereador José Vicente Pires Sampaio Avenida Presidente José Sarney S/N Vila São José I 

33/2020 Nicolau Dino Rua Principal N° 06 Mojó 

34/2020 Vereador José Carlos Costa Pereira Rua 05 Quadra 27 S/N Vila Cafeteira 

Fonte: SACOP (Projetos Básico e Contratos) 

 

PANORAMA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS EIRELI, formalização 

de contratos objetivando a contratação de empresa especializada de engenharia para 

prestação de serviços de reforma predial em Unidades de Ensino Básica (relacionadas no 

quadro abaixo), com fornecimento de materiais e mão-de-obra, para atender demanda da 

Secretaria Municipal de Educação de Paço do Lumiar/MA conforme especificações 

constantes nos Contratos Administrativos, projeto básico e demais documentos autuados 

no Processo Administrativo nº 8081/2019. Os serviços serão realizados em rigorosa 

observância ao Projeto e seus detalhes, bem como estrita obediência as prescrições e 

exigências contidas na descrição dos serviços referentes ao objeto contratado, presentes no 

Anexo I do Edital e  as normas vigentes que a ele se aplicarem. 
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PANORAMA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS EIRELI 

Contrato 

Nº 

Unidade Básica de Ensino - 

UEB 
Endereço 

01/2020 Leda Tarjra Polo 1-Sede, Praça Nossa Senhora da Luz, s/n, Centro (Sede) 

02/2020 Nadir Nascimento de Moraes Polo 5-Maiobão II, Rua 65, Qd 125 s/n Conjunto Maiobão 

03/2020 Alana Ludmila Polo 5-Maiobão II, R 43, s/n Qda 43 - Maiobao 

04/2020 Emmanuel Aroso Polo 9-Pindoba, Rua Principal S/N , Mocajutuba 

05/2020 Benjamin Peixoto  Polo 9-Pindoba, Rua principal s/n Pindoba 

06/2020 Luis Pires da Fonseca Polo 11-Porto do Mocajituba, Rua Principal S/N, Porto do 

Mocajutuba 

07/2020 Francisco Oliveira Dias Polo 11-Porto do Mocajituba, Rua Principal s/n Pedrinhas, 

Porto do Mocajutuba 

08/2020 Tácito Caldas Polo 1-Sede, Praça Nossa Senhora da Luz, s/n Centro (Sede) 

09/2020 Tia Dedé Polo 9-Pindoba, Rua Tia Bia I s/n Pindoba 

10/2020 Conjunto Panarã Polo 9-Pindoba, Rua C, s/n Conj. Paranã I 

11/2020 Roberto Macieira Polo 9-Pindoba, Rua Principal n° 60 ltapera 

Fonte: SACOP (Projetos Básico e Contratos) 

 

c) Ao se consultar no SACOP o CNPJ da empresa PANORAMA 

EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS EIRELI verificou-se que a Prefeitura de Paço do 

Lumiar apresentou entre os dias 05 e 06/10/2020 documentos dos contratos assinados em 

03/01/2020, que tratam da contratação de empresa de engenharia para prestação de 

serviços de reforma das 11 (onze) unidades  de ensino básico, acima especificados no valor 

total de R$ 1.916.286,78 provenientes da Adesão a Ata de Registro de Preços nº 

001/CP/2019/PMP, decorrente do Processo Licitatório na modalidade Concorrência nº 

002/2018/SRP gos n° 001/CP/2019/PMP, Concorrência n° 002/2018/SRP, realizado pela 

Prefeitura Municipal de Parnarama/MA. 

Em consulta ao Diário Oficial do Município de Paço do Lumiar, de 

02/06/2020, constatou-se que os 11 (onze) contratos originais foram rerratificados, por 

meio de Termo de Rerratificação, com o objetivo de alterar a cláusula sétima, que trata do 

valor contratado, passando do total contratado de R$ 1.916.286,78 para R$ 2.395.358,48. 

Contrato 

Nº 

Valor Contrato 

Original 

Rerratificação 

DOM 02/06/2020 

01/2020 113.136,90 141.421,12 

02/2020 152.799,63 190.999,53 

03/2020 314.706,80 393.383,51 

04/2020 177.867,53 222.334,41 
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05/2020 150.359,93 187.949,91 

06/2020 255.784,46 319.730,58 

07/2020 165.621,61 207.027,01 

08/2020 121.177,42 151.471,78 

09/2020 108.186,86 135.233,58 

10/2020 167.844,91 209.806,14 

11/2020 188.800,73 236.000,91 

Total 1.916.286,78 2.395.358,48 

Do montante rerratificado, constatou-se que foram empenhados, em 2020, o 

valor total de R$ 2.393.444,02. (Fonte: Anexo 3) 

Identificou-se no Portal da Transparência a emissão de outros empenhos 

relacionados a esses contratos, os quais apresentam em seus históricos, como justificativa 

para o empenho a informação de que foram emitidos em decorrência do 4º Termo Aditivo, 

por aumento dos serviços e quantitativos inicialmente previstos nesses contratos. Os 

valores desses acréscimos de serviços empenhados totalizaram R$ 2.731.885,76. (Fonte: 

Anexo 3) 

Assim, valor total empenhado em 2020, referente aos 11 (onze) contratos 

celebrados entre a empresa PANORAMA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS EIRELI e 

a Secretaria Municipal de Educação incluindo os acréscimos mencionados, totalizaram 

R$ 5.125.329,78. 

Os valores pagos em 2020, decorrentes desses empenhos, considerando os 

aditivos e as rerratificações contratuais, alcançaram a soma de R$ 5.051.047,02. (Fonte: 

Anexo 4) 

No quadro a seguir, apresenta-se a demonstração da evolução dos empenhos 

relativos aos 11 (onze) contratos, com as alterações decorrentes de acréscimos conforme 

constatado nos históricos de todos os empenhos verificados. 

EVOLUÇÃO DOS EMPENHOS REFERENTES AOS CONTRATOS FIRMADOS COM A EMPRESA PANORAMA 

EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS EIRELI NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
 

Contra

to 

Nº 

Valor 

Contrato 

Original 

R$ 

Empenho 

R$ 

Empenho 

Anulado 

R$ 

Contrato 

Original 

Empenhado 

após anulação   

R$ 

Empenho da 

Diferença 

Termo 

 de 

Rerratificação 

R$ 

Empenho 

Anulado 

R$ 

Termo de 

Rerratificaçã

o após 

anulação de 

Empenho 

4º Termo 

Aditivo 

Empenhado 

 R$ 

Empenho 

Anulado 

R$ 

4º Termo 

Aditivo após 

anulação 

R$ 

01/2020 
113.136,90 113.136,90 42.112,30 71.024,60 70.396,52  70.396,52 217.630,23  217.630,23 
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02/2020 
152.799,63 152.799,63 9.176,22 143.623,41 47.376,12  47.376,12 244.826,14  244.826,14 

03/2020 
314.706,80 314.706,80 16.623,14 298.083,66 95.299,85 1.051,25 94.248,6 1.056.299,78  1.056.299,78 

04/2020 
177.867,53 177.867,53 9.481,70 168.385,83 53.948,08  53.948,08 139.415,41  139.415,41 

05/2020 
150.359,93 150.359,93 7.358,80 143.001,13 44.948,78 0,01 44.948,77 114.662,09  114.662,09 

06/2020 
255.784,46 255.784,46 101.060,27 154.724,19 165.006,39 285,61 164.720,78 170.446,65  170.446,65 

07/2020 
165.621,61 165.621,61 10.371,49 155.250,12 51.776,89 296,54 51.480,35 78.492,48  78.492,48 

08/2020 
121.177,42 121.177,42 40.758,44 80.418,98 71.052,80 154,96 70.897,84 82.901,36  82.901,36 

09/2020 
108.186,86 108.186,86 5.337,64 102.849,22 32.384,36 125,59 32.258,77 177.520,59 8.409,20 169.111,39 

10/2020 
167.844,91 167.844,91 9.708,88 158.136,03 51.670,11  51.670,11 458.100,23  458.100,23 

11/2020 
188.800,73 188.800,73 12.479,10 176.321,63 59.679,28  59.679,28 55.523,28 55.523,28 0,00 

Total 1.916.286,78 1.916.286,78 (264.467,98) 1.651.818,80 743.539,18 (1.913,06) 741.625,22 2.795.818,24 (63.932,48) 2.731.885,76 

 Fonte: Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar (Dados extraídos do 

detalhamento da despesa. Espelho - Anexo 3) 

 

Da verificação no SACOP e no Portal da Transparência Municipal, 

constatou-se em todos os contratos, a existência da Cláusula Décima Oitava, que disciplina 

as alterações contratuais. 

Esta cláusula estabelece que as alterações do contrato original que venham a 

ser necessárias serão incorporadas ao Contrato durante sua vigência, mediante termos 

aditivos com as devidas justificativas, considerando as seguintes situações no caso de 

alteração unilateral pelo Município: quando houver modificação dos detalhes executivos 

ou das especificações, para melhor adequação técnica do objeto ou quando necessária a 

modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa 

de seu objeto até o limite permitido na forma do artigo 65, § 1°da Lei 8666/93, do valor 

inicial do contrato ou instrumento equivalente. 

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

Alterações do contrato original que venham a ser necessárias serão 

incorporadas ao Contrato durante sua vigência, mediante termos 

aditivos com as devidas justificativas, nos seguintes casos:  

I - unilateralmente pelo Município de Paço do Lumiar/MA: 

a) Quando, por sua iniciativa, houver modificação dos detalhes 

executivos ou das especificações, para melhor adequação técnica do 

objeto; 

b) Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência 

de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto até o limite 
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permitido na forma do artigo 65 § 1°da Lei 8666/93, do valor inicial do 

contrato ou instrumento equivalente.  

 Parágrafo Nono - A formação do preço dos aditivos contratuais 

contará  com orçamento específico detalhado em planilhas elaboradas 

pelo Município de Paco do Lumiar/MA, observado o disposto no art. 14 

e mantidos os limites do previsto no § 1° do artigo 65 da Lei n° 

8.666/93.(grifo nosso) 

Da leitura desse dispositivo, causa estranheza que, apesar da regra 

estabelecida nos referidos contratos, houve alterações substanciais de valores em relação 

aos contratos iniciais e portanto, realizadas à margem dos limites neles estabelecidos 

(Clausula Décima Oitava - Das Alterações Contratuais, I, b, Parágrafo Único), assim como, 

houve afronta ao artigo 65, § 1°, da Lei 8.666/63 que limita o valor de acréscimo permitido, 

que neste caso é de no máximo 50%, por se tratar de serviços de reforma predial. 

Da verificação ao Portal da Transparência de Paço do Lumiar, do 

documento Lista de Empenhos - Despesas Gerais, exercício 2020, identificou-se valores 

correspondentes aos empenhos e pagamentos referentes ao 4º Termo Aditivo, conforme 

detalhamento contido nestes documentos, são eles: Empenhos: 08100004, 08100005, 

08100007, 08100008, 08100009, 08100010, 08100011, 08100012, 08100013, 08100014 e 

08100015, no entanto não se localizou a publicação desses instrumentos na imprensa 

oficial. 

Segundo se extrai desses documentos os empenhos se referem ao aumento  

dos serviços e quantitativos inicialmente previstos. Ocorre que  os valores ultrapassaram o 

limite máximo legalmente permitido de 50%, senão vejamos: 

Contrato 

Nº 

Contrato 

original 

rerratificado 

DOM 

02/06/2020 

Nº 

Empenho 

4º Termo  

Aditivo 

Empenhado 

Empenho 

Anulado 

% 

Acréscimo ao 

Contrato 

Rerratificado 

01/2020 141.421,12 08100010 217.630,23  153,89 

02/2020 190.999,53 08100005 244.826,14  128,18 

03/2020 393.383,51 08100012 1.056.299,78  268,52 

04/2020 222.334,41 08100004 139.415,41  62,70 

05/2020 187.949,91 08100009 114.662,09  61,01 

06/2020 319.730,58 08100013 170.446,65  53,31 

07/2020 207.027,01 08100007 78.492,48  37,91 

08/2020 151.471,78 08100014 82.901,36  54,73 

09/2020 135.233,58 08100011 177.520,59 (8.409,20) 131,27 
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Em que pese a previsão contratual para realização de aditivos de acréscimos 

aos contratos, não se identificou nos meios pesquisados as justificativas fundamentadas 

que poderiam esclarecer os motivos que ensejaram a necessidade de tais alterações 

contatuais. 

No entanto, assim como no caso da Empresa R N DA  COSTA EIRELI, 

neste momento de instrução técnica, não foi possível verificar se existiram, nos processos 

administrativos das contratações, justificativas fundamentadas que pudessem esclarecer e 

rebater as irregularidades apontadas, em razão da ausência, nos meios pesquisados 

(SACOP e Portal da Transparência), dos seguintes documentos: detalhamento dos 

acréscimos realizados, justificativas fundamentadas; projetos e orçamentos específicos 

detalhados em planilhas elaboradas pelo Município. 

Desse modo, a confirmação das irregularidades aqui apontadas, deverá ser 

evidenciada após os esclarecimentos dos representados a esse respeito, acompanhados dos 

documentos indispensáveis e obrigatórios: justificativas fundamentadas para realização do 

acréscimo de serviços, em especial os valores acima do limite máximo permitido em Lei; 

dos projetos e orçamentos específicos detalhados em planilhas elaboradas pelo Município 

que ensejaram os aditivos de serviços. 

2.2.3 Alegação: Descumprimento do instrumento normativo fiscalizatório por 

ausência de comunicação dos elementos de fiscalização obrigatórios no SACOP. 

Em consulta ao SACOP verificou-se que o Gestor Municipal não informou 

e nem enviou os elementos necessários à fiscalização das contratações públicas na forma e 

prazos regulamentados pela Instrução Normativa n° 34/2014-TCE/MA. 

O gestor não enviou as informações dos contratos e os aditivos realizados, 

no prazo de cinco dias úteis após a sua assinatura (arts. 11 e 12), e, assim como, não enviou 

as publicações de cada um dos atos, até cinco dias úteis após sua efetivação (art. 12, IV). 

Os 34 (trinta e quatro) contratos celebrados com a empresa R N DA COSTA 

EIRELI (G DE SOUSA DA SILVA), foram assinados na data de 07/04/2020, no entanto, 

10/2020 209.806,14 08100008 458.100,23  218,34 

11/2020 236.000,91 08100015 55.523,28 (55.523,28) 0,00 

Total 2.395.358,48 - 2.795.818,24 - - 

Fonte: Portal da Transparência de Paço do Lumiar: Lista de Empenhos – Despesas Gerais 2020 

(Anexo 3) 
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alguns os elementos necessários à fiscalização das contratações públicas foram 

comunicados ao SACOP somente um ano após a assinatura, entre os dias 28 e 

29/05/2021. 

Os 11 (onze) contratos celebrados com a empresa PANORAMA 

EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS EIRELI foram assinados na data de 03/01/2020, no 

entanto, alguns os elementos necessários à fiscalização das contratações públicas foram 

comunicados ao SACOP somente no dia 06/10/2020. 

Em ambas as contratações outros documentos exigidos pelo normativo não 

foram encaminhados ao SACOP, a exemplo dos Termos Aditivos, Notas de Empenhos e 

Publicações correspondentes. 

A desobediência a aludida Instrução Normativa desta Corte de Contas, 

sujeita o gestor à multa de R$ 600,00 (seiscentos reais) por evento, prevista no inciso III 

do § 3º do art. 274 do Regimento Interno, conforme preconiza o art. 13 da Instrução 

Normativa n° 34/2014, sendo a multa aplicável não somente pelo não envio das 

informações obrigatórias, mas também pelo seu envio em atraso. 

Ressalta-se que a responsabilidade pelo envio das informações é do gestor 

do órgão ou entidade, o qual responde perante esta Corte de Contas, independentemente de 

ser ordenador de despesa e de ter credenciado outra pessoa para a utilização do Sistema, 

conforme determinação do art. 9º, §§ 1º e 2º da IN nº 34/2014. 

3. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

Pelo exposto, eleva-se os autos à consideração superior SUGERINDO, com 

arrimo no artigo. 153, V, do RITCE-MA a adoção das seguintes medidas: 

a. CONHECER da presente representação, nos termos do artigo 41 e do inciso VII do 

artigo 43, da Lei Orgânica deste Tribunal; 

b. NOTIFICAR os representados, Senhores, Maria de Paula Azevedo Desterro, Prefeita 

Municipal de Paço do Lumiar; Arsênia Pereira de Sousa Medeiros Formiga, Secretária 

Municipal de Educação; Marcos Antônio Silva Pereira, ex-Secretário Municipal de 

Educação e os representantes legais das empresas R N da Costa Eireli e seu sócio 

administrador, Sr. Rômulo Nascimento Costa; Empresa Panorama Empreendimentos 

Serviços Eireli, e seu representante legal, Sr. Domingos Lopes Carvalho da Silva para 
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ciência dos elementos desta Representação e deste Relatório de Instrução a fim de que no 

prazo estabelecido pelo Relator, apresentem, se assim desejarem, defesa acompanhada dos 

documentos necessários e suficientes aos esclarecimentos devidos; 

c. DETERMINAR ao gestor municipal, para que em obediência à Instrução Normativa n° 

34/2014, informe por meio do Sistema de Acompanhamento de Contratações Públicas – 

SACOP, todos os elementos de fiscalização referentes as contratações representadas; 

d. DETERMINAR, após recebimento dos documentos de defesa, o envio dos autos ao 

Núcleo de Fiscalização responsável pela análise da Tomada de Contas do Município de 

Paço do Lumiar, exercício financeiro 2020, para que sejam juntados às contas nos termos 

do art. 50, I da Lei n° 8.258/2005 e analisados em conjunto e em confronto quando da 

apreciação destas; 

e. ENCAMINHAR cópia dos autos ao Ministério Público do Estado do Maranhão para 

apuração de eventuais atos de improbidade administrativa, bem como ilícitos penais em 

relação às condutas dos representados Maria de Paula Azevedo Desterro, Prefeita 

Municipal de Paço do Lumiar; Arsênia Pereira de Sousa Medeiros Formiga, Secretária 

Municipal de Educação; Marcos Antônio Silva Pereira, ex-Secretário Municipal de 

Educação, e adoção das medidas cabíveis,  tendo em vista a possibilidade das condutas 

apuradas na presente  representação adequarem-se tanto aos atos de improbidade 

administrativa previstos na Lei de Improbidade Administrativa (art. 10 e 11), como aos 

tipos penais previsto no Código Penal (formação de quadrilha, falsidade ideológica e 

documental) e na Lei de Licitações então vigentes. 

f. COMUNICAR aos representantes, acerca das decisões proferidas. 

São Luís, 22 de junho de 2021. 

 

 

Tânia Lima Diniz 

Auditora Estadual de Controle Externo, Mat. 7740 

 

 

 

 


