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INTRODUÇÃO 

 

• A auditoria foi motivada por solicitação do Ministério 

Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ); 

 

• Indícios de irregularidades detectados pelo Parquet na 

celebração de contratos de obras e serviços de 

engenharia pela Prefeitura de Belford Roxo; 

 

• O MPRJ requereu a expertise do TCE-RJ na análise da 

economicidade. 



INTRODUÇÃO 

 

• Foi celebrado um convênio entre o MPRJ e TCE-RJ, 

visando à cooperação técnica mútua; 

 

• O Termo estabeleceu critérios para as atividades a serem 

desenvolvidas pelas partes; 

 

• Uma vez autorizada pela presidência do TCE-RJ, a 

auditoria foi, então, incluída no PAAG 2018. 

 

 



INTRODUÇÃO 

 

 

• A auditoria ficou a cargo da 1ª Coordenadoria de 

Auditoria de Obras e Serviços de Engenharia (1ª CAO). 



PLANEJAMENTO 
 

 

 



PLANEJAMENTO 

• Reunião entre a equipe de auditores e supervisão da 1ª 

CAO, representantes da SGE, representantes da PCERJ e 

membros do MPRJ; 

 

• A intenção inicial era o auxílio do TCE-RJ em todos as 

contratações levantadas pelo MPRJ até aquele momento; 

 

• Face ao prazo (60 dias) e a quantidades de auditores 

alocados (02), ficou acertado a auditoria de conformidade 

em 01 (um) contrato. 



PLANEJAMENTO 

 

• Após iniciada a auditoria, a equipe do TCE-RJ encontrou 

indícios de irregularidades em outras duas contratações, 

que foram incluídas no escopo; 

 

 



PLANEJAMENTO 

Foram estabelecidas as seguintes questões de auditoria: 

 

 Questão 1: O preço global contratado/executado está 

compatível com o preço paradigma? 

 

 Questão 2: Os projetos básico e/ou executivo são suficientes 

para caracterização e detalhamento do objeto contratado? 

 

 Questão 3: A atestação dos serviços é feita de forma 

adequada? 

 

 

 



OBJETOS DA AUDITORIA 
 

 

 



OBJETOS 

 

• O volume de recursos fiscalizados nas três contratações 

alcançou o montante aproximado de R$ 29.500.000,00. 

 



OBJETOS 

CONTRATO 1: 

 

Objeto 
(Pregão Presencial) 

Contratação de serviços de locação de máquinas e 
equipamentos, para atendimento em diversos bairros 
no Município de Belford Roxo (...) 

Valor Orçado / 
Contratado: 

+/- R$ 5.500.000,00 (12 meses) Data-Base: Nov/2016 

Valor Atualizado: +/- R$ 10.600.000,00 (24 meses)  Ordem Início: Jul/2017 



OBJETOS 

CONTRATO 2: 

 

Objeto: 
(Sistema de Registro 
de preços) 

Fornecimento de Concreto Betuminoso Usinado à 
Quente (CBUQ) e Emulsão Asfáltica Catiônica (...) 

Valor Orçado / 
Contratado: 

+/- R$ 11.500.000,00 Data-Base: Jun/2017 

Valor Atualizado: +/- R$ 11.500.000,000 Ordem Início: Jul/2017 



OBJETOS 

CONTRATO 3: 

 

Objeto: 
(Sistema de Registro 
de preços) 

Fornecimento de Concreto Betuminoso Usinado a 
Quente (CBUQ) e Emulsão Asfáltica Catiônica para 
atendimento em diversos logradouros do município de 
Belford Roxo/RJ. 

Valor Orçado / 
Contratado: 

+/- R$ 7.400.000,00 Data-Base: Dez/2017 

Valor Atualizado: +/- R$ 7.400.000,00 Ordem Início: Abr/2018 



RESULTADOS DA AUDITORIA 
 

 

 



CONTRATO 1 
 



CONTRATO 1 

 

 

Objeto 
(Pregão Presencial) 

Contratação de serviços de locação de máquinas e 
equipamentos, para atendimento em diversos bairros 
no Município de Belford Roxo (...) 

Valor Orçado / 
Contratado: 

+/- R$ 5.500.000,00 (12 meses) Data-Base: Nov/2016 

Valor Atualizado: +/- R$ 10.600.000,00 (24 meses)  Ordem Início: Jul/2017 



CONTRATO 1 

ACHADO PRINCIPAL: Superfaturamento decorrente de 

atestação de serviço não executado 

 
PRINCIPAIS SITUAÇÕES ENCONTRADAS: 

 

• Inexistência de ordem de serviço (OS) e/ou diário de 

obras; 

 

• Inexistência de boletins de medições com a quantidade 

de horas de cada veículo/máquina/equipamento. 

 

 



CONTRATO 1 

 

• Inexistência de informações sobre os operadores; 

 

• Ausência de informações sobre os serviços que estariam 

associados à utilização dos equipamentos locados; 

 

• Ausência do local de aplicação dos veículos; 

 

• Inexistência de relatórios fotográficos.  



CONTRATO 1 

 

• Falta de informações sobre marca/modelo do 

equipamento ou  placas dos veículos locados. 

 

• Processos de pagamentos contendo apenas planilhas 

simples de controle diário individual dos equipamentos 

em horas; 

 



CONTRATO 1 

• A auditoria apurou o nº de equipamento teóricos 

necessários à execução, em horas, prevista no edital (12 

meses; 22 dias úteis; jornada de 08h às 17h); 

  

• As horas de equipamentos levantadas nas planilhas de 

controle diário eram inferiores àquelas necessárias à 

execução dos serviços (apuradas); 

 

• O nº de equipamentos levantados na auditoria tem 

paridade com a informação dada pelos próprios fiscais 

(Termo de Entrevista). 

 



CONTRATO 1 

I

T

E

M

 

DESCRIÇÃO 

Nº DE EQUIPAMENTOS 

NECESSÁRIOS 

(JORNADA DE 08h) 

Nº DE 

EQUIPAMENTOS 

NOS PROCESSOS 

DE PAGAMENTOS 

1 
caminhão basculante 

toco 10 m³ 
9 3 

2 
caminhão basculante 

trucado 12 m³ 
5 3 

3 
retroescavadeira/carr

egadeira 
8 3 

4 rolo compactador 4 3 



CONTRATO 1 

 

• De acordo com a metodologia, foi encontrado um 

superfaturamento decorrente da não execução de parte 

do objeto, no valor aproximado de R$ 3.000.000,00 (57% 

do total). 



CONTRATO 1 

 

• Com o objetivo de verificar a existência de veículos e 

equipamentos relacionados ao Contrato, foi realizada 

uma visita de campo, em três localidades indicadas pela 

fiscalização; 

 



CONTRATO 1 

• Nas localidades visitadas foram observados em número 

inferior ao contratado: 

 

– 02 retroescavadeira/carregadeira; 

– 02 caminhão toco; 

– 01 rolo compactador pequeno; 

– 01 caminhão trucado; 

 

• Nenhum dos veículos possuía identificação da 

CONTRATADA ou da Prefeitura de Belford Roxo. 

 



CONTRATO 1 

 

• Para comprovar se a CONTRATADA possuía condições 

operacionais de realizar o objeto, foram solicitadas 

informações gerais ao MPRJ e ao Núcleo de Informações 

Estratégicas para o Controle Externo (NICE/TCE-RJ): 

 



CONTRATO 1 

 

 Vínculos societários e de parentesco envolvendo a 

contratada; 

 

 Informações acerca da propriedade dos veículos 

observados; 

 

 Informações acerca dos veículos de propriedade da 

CONTRATADA. 

 

 



CONTRATO 1 

• O Relatório do MPRJ apontou que a CONTRATADA 

possui/possuía vínculos societários e relações de 

parentesco com outras oito empresas; 

 

• Algumas dessas empresas possuem/possuíam contratos 

com o JURSDICIONADO; 

 

• A CONTRATADA não funcionava no endereço informado; 

 

• Outra empresa com sede no mesmo endereço. 

 

 

 



CONTRATO 1 

 

O Relatório do NICE corroborou as informações do MPRJ, 

indicando ainda que: 

 

• A CONTRATADA não possuia veículos em seu nome; 

 

• Os veículos observados in loco pertenciam a outras 

empresas e pessoas físicas, que não a CONTRATADA; 

 

 

 



CONTRATO 1 

 

Afastado um possível erro material, já que as 

irregularidades apontadas ocorreram em todas as 

medições: 

 

Indicativos de que a atestação das quantidades de 

horas dos veículos e máquinas era uma mera 

formalidade, e não representava a real quantificação 

do objeto do contrato. 



CONTRATO 1 

Considerando: 

 

• A ausência de documentos comprobatórios da liquidação 

da despesa (artigos 62 e 63 da Lei nº  4.320/64); 

 

• Que não houve comprovação da locação de veículos, 

máquinas e equipamentos na forma contratada; 

 

• A clara a incapacidade operacional da CONTRATADA 

para a execução do objeto. 

 



CONTRATO 1 

 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO: 

 

 

Foi contestado TODO o valor pago na contratação, 

com sugestão para CITAÇÃO dos responsáveis pelo 

superfaturamento INTERGRAL (+/- R$5.500.000,00); 

 



CONTRATO 1 

 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO: 

 

Em vista dos indícios de fraude, os auditores 

sugeriram CIÊNCIA ao MPRJ do inteiro teor do 

relatório; 

 

Como o contrato foi prorrogado por mais 12 meses, 

foi sugerida TUTELA PROVISÓRIA, determinando a 

suspensão dos pagamentos. 



CONTRATO 1 

 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO: 

 

 

COMUNICAÇÕES para os gestores, visando a 

melhoria na fiscalização dos serviços e na formação 

dos processos administrativos de medição, 

liquidação e pagamento. 

 



CONTRATO 2 
 



CONTRATO 2 

 

 
Objeto: 
(Sistema de Registro 
de preços) 

Fornecimento de Concreto Betuminoso Usinado à 
Quente (CBUQ) e Emulsão Asfáltica Catiônica (...) 

Valor Orçado / 
Contratado: 

+/- R$ 11.500.000,00 Data-Base: Jun/2017 

Valor Atualizado: +/- R$ 11.500.000,000 Ordem Início: Jul/2017 



CONTRATO 2 

ACHADO 1: Superfaturamento decorrente de 

contratação de serviços com especificações técnicas 

antieconômicas 

 
PRINCIPAIS SITUAÇÕES ENCONTRADAS: 

 

• A quantidade prevista na memória de cálculo para o 

fornecimento de CBUQ era cerca de 3.500 t/mês; 

 

• No SRP foi utilizado um item de fornecimento com 

produtividade menor (2.000 t/mês), e portanto, mais caro. 



CONTRATO 2 

 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO: 

 

 

Sugestão para CITAÇÃO pelo superfaturamento 

decorrente da contratação de serviços com 

especificações técnicas antieconômicas, no valor de 

aproximadamente R$3.200.000,00. 



CONTRATO 2 

ACHADO 2: Irregularidade na nomeação de fiscal 

 
PRINCIPAIS SITUAÇÕES ENCONTRADAS: 

 

• Informação do MPRJ sobre o possível envolvimento de 

um dos fiscais na composição da CONTRATADA; 

 

• Foram realizadas buscas de informações adicionais na 

JUCERJA e NICE; 

 



CONTRATO 2 

• No período entre set/14 e ago/17, um dos fiscais foi 

detentor de 60% do capital integralizado da 

CONTRATADA; 

 

• No início da execução (jul/2017), o fiscal atuou como 

preposto da CONTRATADA; 

 

• Apesar da inequívoca participação como representante 

da CONTRATADA, a Administração Municipal nomeou o 

ex-sócio para exercer CC. 



CONTRATO 2 

 

• Após a nomeação, passou a agir como fiscal do contrato, 

tendo sido um dos responsáveis pelas atestações das 

ordens de serviços e medições; 

 

• O Relatório do MPRJ mostrou que a CONTRATADA 

possui ou possuía vínculos societários e relações de 

parentesco com outras oito empresas, incluindo as 

CONTRATADAS 1 e 3. 

 

 



CONTRATO 2 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO: 

 

NOTIFICAÇÃO aos envolvidos para apresentação de 

defesa; 

 

DETERMINAÇÃO para que fosse elidida  a 

irregularidade na atuais e futuras contratações; 

 

CIÊNCIA ao MPRJ, tendo em vista os indícios de 

improbidade administrativa. 



CONTRATO 3 
 



CONTRATO 3 

 

 



CONTRATO 3 

 

ACHADO 1: Superfaturamento decorrente de 

contratação de serviços com especificações técnicas 

antieconômicas 

 
PRINCIPAIS SITUAÇÕES ENCONTRADAS: 

 

• Idem ao caso anterior: no SRP foi utilizado um item de 

fornecimento com produtividade menor, e portanto, mais 

caro. 



CONTRATO 3 

 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO: 

 

 

CITAÇÃO pelo superfaturamento decorrente da 

contratação de serviços com especificações técnicas 

antieconômicas, no valor de aproximadamente 

R$500.000,00. 



CONTRATO 3 

 

• Os vínculos societários e de parentesco que envolvem o 

fiscal e os sócios da CONTRATADA 3 ocorreram de forma 

indireta, se comparados à situação da CONTRATADA 2; 

 

• Não houve nova NOTIFICAÇÃO aos envolvidos. Apenas 

CIÊNCIA ao MPRJ, considerando as informações dos 

vínculos societários e de parentesco envolvidos nas 03 

contratações / Relatórios de Auditoria. 



OPERAÇÃO 
 

 



OPERAÇÃO 

 

• Ordem judicial de afastamento do Prefeito; ex-Vice-

Prefeito + 9 servidores municipais; 

 

• 25 Mandados de busca e apreensão; 

 

• Crimes de Organização Criminosa; Concussão, Fraude 

em Licitações, Dispensa de Licitações e Peculato; 

 

• Cerca de R$14.000.000,00  

 







CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

 



VANTAGENS  

 

 

• Cooperação técnica mútua; 

 

• Informações qualificadas; 

 

• Seleção prévia dos objetos. 



LIMITAÇÕES 

 

• Prazo exíguo para uma análise pormenorizada de todos 

os aspectos intrínsecos à contratação, principalmente no 

tocante à execução dos serviços; 

 

• Não fornecimento ou fornecimento intempestivo dos 

documentos e informações solicitados; 

 

• Qualidade das informações fornecidas pelo 

jurisdicionado. 

 



LIMITAÇÕES 

 

• Nos contratos 2 e 3 , os achados foram decorrentes da 

análise documental da economicidade dos contratos. 

 

• Não foi analisada a execução direta dos serviços em si, 

uma vez que esses contratos não faziam parte do objeto 

original da auditoria. 

 



LIMITAÇÕES 

• A locação de veículos/equipamentos é um serviço de 

difícil aferição, já que não está ligado à execução de 

serviço propriamente dito; 

 

• Inexistência de sistema de posicionamento global por 

satélite (GPS), para a verificação da localização dos 

veículos/equipamentos; 

 

• Interlocução e cooperação incipientes entre os órgãos. 

 



DESVANTAGENS 

 

• Adequação da agenda solicitada x Prazos x PAAG em 

andamento x Capacidade operacional; 

 

• Ausência de parâmetros objetivos no Termo de 

Cooperação; 

 

• Sigilo X Interlocução. 

 

 

 

 

 



DESVANTAGENS 

 

• Encaminhamento de Relatório de Auditoria sem Decisão 

Plenária; 

 

• Operações Conjuntas x Riscos aos auditores. 

 

 

 

 

 



NA MÍDIA 
 

 



 

 

 

OBRIGADO! 
 

Igor S. Pinheiro 
 

 


