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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Auditoria Interna
Coordenação de Acompanhamento e Orientação
Divisão de Auditoria de Piogramas

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº. 32/2014

PREF MUN DE CATANDUVA/SP

Auditoria realizada em Programa financiado com recursos transferidos pelo
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em cumprimento ao Plano Anual
de Atividade de Auditoria Interna - PAINT/2014, incluída mediante alteração no referido
Plano e nos termos da Informação nº 100/2014 COFIC/AUDIT/FNDE/MEC, de 05/09/2014.
A solicitação de auditoria foi feita pela Procuradoria da República no Município de São José
do Rio Preto»SP/Ministério Público Federal. Foram examinadas, no período de 15 a 26 de
setembro de 2014, as seguintes ações:
—

-

'

Programa N acional de Alimentação Escolar - PNAE - exercício de 2012;

'

'

Anªlisadº pºlª
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - exercício de 2013;
Analisado por:
—

—

-

e

Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE exercício de 2014.
Anahsado por:
—

coordenados—por:

Histórióo:
Por meio do Ofício MPF nº 1073/2014, de 06/06/14, a Procuradoria da
República no município de São josé do Rio Preto-SP/Ministério Público Federal requisitou
ao FNDE & realização de auditoria in loco no município de Catanduva/SP, visando a
elucidação de eventuais ilegalidades na aplicação de verbas federais do Programa Nacional
de Alimentação Escola - PNAE, referentes ao período de 2012 a 2014, inclusive com análise
de toda a documentação. Essa requisição foi motivada por denúncia recebida, em
20/06/2013, no "DIGI-DENÚNCIA" e em documentos anexos, segue corpo da denúncia:
Enviamos matéria divulgada na impresa de Catanduva, www.passandoalimpo.com,
pois, acreditamos em ações do Ministério Público, e não acreditarmos que os políticos
de Catanduva tenham interesse real em apurar as tais denúncias.

Em resumo, nos documentos anexos à denuncia, foi denunciado o seguinte:
incompatibilidade das instalações da fºinecedora CONSER, situadas no muncípio

a

dix.
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negócio da empresa e que essa se tratava de uma empresa fantasma;
super—faturamento (sobrepreço) em alguns produtos, especialmente, naqueles fornecidos
pela empresa CONSER, como no preço da carne bovina, que se pagava R$11,45 e passou a
pagar R$17,52; direcionamento na compra de produtos e favorecimento de alguns
fornecedores, com a realização de licitação por lote e compras realizadas diretamente em
razão de cancelamento de licitações; e, ainda, a queda na qualidade da merenda.

ltápolis, com

o

1. PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -

exercício 2012

Objeto do Programa: Transferência de recursos federais para Estados,
Distrito Federal, destinados exclusivamente à aquisição de gêneros
alimentícios, visando a garantia do oferecimento de uma refeição diária equilibrada, de
modo a suprir, parcialmente, as necessidades nutricionais dos alunos, com vistas a
contribuir para a redução dos índices de evasão e para formação de bons hábitos

Municípios

e

alimentares.

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos ﬁnanceiros:R$ 1.440.168,00
Extensão dos exames:

Analisada a execução de R$1.447.685,69, correspondente ao total de
pagamentos realizados com recursos da conta específica do Programa, no período de
01/01/2012 a 31/12/2012.

Constatações:
1.1 Aquisição de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura
Familiar em quantidade inferior a 30%.

Fato:
Dos recursos repassados pelo FNDE, no montante de R$ 1.440.168,00, &
Prefeitura Municipal de Catanduva-SP, utilizou R$ 399.854,32, na aquisição de gêneros
alimentícios oriundos da Agricultura Familiar, 0 que corresponde a 27,76% dos recursos
financeiros repassados pela Autarquia. Dessa forma, a Entidade não respeitou o mínimo de
30% para a aquisição de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar e do

Empreendedor Familiar.

Evidências:
Prestação de contas inserida no Sistema de Gestão de Prestação de Contas

—

SIGPC.

Manifestação da entidade:
Em atendimento a Solicitação de Auditoria
SA nº 042-004/2014, de
23/09/2014, a Prefeitura apresentou por meio do documento s/nº, de 25 de setembro de
2014, a seguinte justificativa:
—
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Embora não estivesse no cargo de Gestão referente a 2012, informamos que
Catanduva não possui assentamentos e cooperativas de agricultura familiar, o que
dificulta, sobremaneira, a aquisição de tais produtos. Em 2012, tivemos poucos
participantes: assentamento Renascer, da cidade de Promissão, distante de
Catanduva, aproximadamente, 250 km (...) e alguns da região, que forneceram mel.
Além disso, muitas vezes, torna—se impossível por parte dos assentados a oferta e
entrega de produtos em quantidade necessária.

Finalmente, informamos que o limite de venda de cada agricultor, em 2012, era de R$
9.000,00 (”.) por ano, sendo, portanto, impossivel atingir os 30% (...).

Análise da equipe:
A Prefeitura Municipal alega que no Município não possui assentamentos e
cooperativas de agricultura familiar e que o limite de venda de cada agricultor, em 2012,
era de R$9.000,00, 0 que dificultou ou impossibilitou atingir o mínimo dos 30% de
aquisições da agricultura familiar. Mas, embora ter havido aquele valor limite de venda por
agricultor ou empreendedor, 0 § 49 do artigo 18 da Resolução/CD/FNDE nº 38, de
16/07/2009, permitia a complementação das aquisições de grupos do município com
propostas de grupos da região, do território rural, do estado e do pais, conforme a segue:
§ 49 Na análise das propostas e na aquisição, deverão ser priorizadas as propostas de
grupos do município. Em não se obtendo as quantidades necessárias, estas poderão
ser complementadas com propostas de grupos da região, do território rural, do estado
e do país, nesta ordem de prioridade.

Também deve ser considerado que a Lei 11.947/2009, que dispõe sobre o
atendimento da alimentação escolar, está em Vigor desde sua data de publicação (17/06/09),
tempo razoável para que a Prefeitura Municipal já houvesse empregado esforços no sentido
de informar e incentivar a organização dos produtores locais para o fornecimento dos
gêneros alimentícios, além de se realizar os estudos necessários a dar suporte aos
planejamentos da execução dos recursos oriundos do PNAE ao longo dos anos.
Dessa forma, permanece a constatação.

2. PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

—

exercício 2013

Objeto do Programa: Transferência de recursos federais para Estados,
Distrito Federal, destinados exclusivamente à aquisição de gêneros
alimentícios, visando a garantia do oferecimento de uma refeição diária equilibrada, de
modo a suprir, parcialmente, as necessidades nutricionais dos alunos, com vistas a
contribuir para a redução dos índices de evasão e para formação de bons hábitos

Municípios

e

alimentares.

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 1.757.900,00
Extensão dos exames:

Analisada

&

execução de R$ 1.115.891,03, correspondente ao total de
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pagamentos realizados com recursos da conta específica do Programa, no periodo de
01/01/2013 a 31/12/2013.

Constatações:

2.1 Aquisição de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura
Familiar em quantidade inferior a 30%.
Fato :
Dos recursos repassados pelo FNDE, no montante de R$ 1.757.900,00, a
Prefeitura Municipal de Catanduva-SP, utilizou R$ 275.302,42, na aquisição de gêneros
alimentícios oriundos da Agricultura Familiar, 0 que corresponde a 15,66% dos recursos
financeiros repassados pela Autarquia. Dessa forma, a Entidade não respeitou O mínimo de
30% para a aquisição de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar e do

Empreendedor Familiar.

Evidências :
Prestação de contas inSerida no Sistema de Gestão de Prestação de Contas

-

'

SIGPC.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria — SA nº 042—002/2014, de
19/09/2014, a Prefeitura apresentou por meio do documento s/nº, de 24 de setembro de
2014, a seguinte justificativa:
A Chamada Pública nº 01/2013 teve seu contrato assinado em 29 de maio de 2013.
Por se tratar de alimentos perecíveis e não estocáveis tornou-se impossível todo seu
consumo em 07 (sete) meses, razão pela qual estendemos os pedidos até a final do
contrato, maio de 2014. Nessa perspectiva, nossa aquisição não foi de, apenas R$
275.302,42 (duzentos e setenta e cinco mil, trezentos e dois reais e quarenta e dois
centavos), mas de R$ 495.740,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, setecentos e
quarenta reais).
'

Ressalto-se, ainda, a dificuldade com que nos defrontamos por não haver Agricultura
e ter participado apenas um assentamento que nem sempre
possui os produtos necessários.

Familiar neste município

Análise da equipe:

Ajustificativa não foi acatada, pois apenas as despesas realizadas em 2013
devem ser apresentadas na prestação de contas desse exercício e aquelas que foram
executadas em 2014 devem ser lançadas na prestação de contas referente a 2014, além do
mais, mesmo que todo aquele valor tivesse sido deSpesas de 2013 o percentual de Compras
da agricultura familiar, ainda assim, só alcancaria 28,20% do total dos repasses, e, quanto a
inexistência de agricultores familiares no município, deve ser considerado que o § 49 do
artigo 18 da Resolução/CD/FNDE nº 38, de 16/07/2009, permitia a complementação das
aquisições de grupos do município com propostas de grupos da região, do território rural,
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i

do estado

e

do pais, conforme a segue:

Art. i8. Do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE,
no mínimo 30% (trinta por cento) deverá ser utilizado na aquisição de gêneros
alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural
ou suas organizações, priorizando os assentamentos da reforma agrária, as
comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilomboias, conforme o (iii/(i0
74
121119~
0472000.

~

7,

~

(-.-)
§ 49

Na análise das propostas e na aquisição, deverão ser priorizadas as propostas de
grupos do município. Em não se obtendo as quantidades necessárias, estas poderão
ser complementadas com propostas de grupos da região, do território rural, do estado
e do país, nesta ordem de prioridade.

Também, deve ser considerado que a Lei 11.947/2009, que dispõe sobre o
atendimento da alimentação escolar, está em vigor desde sua data de publicação (17/06/09),
tempo razoável para que a Prefeitura Municipal já houvesse empregado esforços no sentido
de informar e incentivar a organização dos produtores locais para o fornecimento dos
gêneros alimentícios, além de se realizar os estudos necessarios & dar suporte aos
"
planejamentos da execução dos recursos oriundos do PNAE ao longo dos anos.
'

2.2 Restrição do caráter competitivo da licitação.

Fato :

Foram realizadas compras de gêneros alimentícios mediante processo
ao invés de menor
preço por item, restringido & competição na licitação.

licitatório na modalidade pregão do tipo menor preço por lote global
Evidências:

Editais dos pregões de nºs 89/2013 e 90/2013
lotes entre menor valor e o preço estimado.

e

comparativos de preços dos

Manifestação da entidade-,
Em atendimento à Solicitação de Auditoria — SA nº 042-002/2014, de
19/09/2014., a Prefeitura apresentou por meio do documento s/nº, de 24 de setembro de
2014, a seguinte justificativa:
Sobre esta constatação, informamos que as respostas encontram—se nos processos,
conforme se explica abaixo:
- PE 89/2013 Alimentos perecíveis —justificativa de menor
preço por lote, do Diretor
de Compras, às folhas 04 do referido processo;
- PE 90/2013
Alimentos não perecíveis «justificativa de menor preço por lote, do
Diretor de Compras, de folhas 29 do processo,
—

Análise da equipe:
f

K

X

L/
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Do Ofício nº 17/2013 às folhas 04 do processo administrativo do Pregão
Eletrônico 89/2013, infere-se que ajustificativa da realização da licitação do tipo menor
preço por lote foi que a disposição em lotes ajudaria na operacionalização, racionalização e
fiscalização contratual, pois seriam adquiridos itens a serem entregues em vários locais,
resultando em economia no controle e fiscalização do menor número de fornecedores
contratados. No entanto, a adjudicação por item pouco influenciaria na economia com o
recebimento dos produtos, pois não seria necessário alterar o local de recebimento do
objeto do contrato, tendo em vista que quem realiza esse recebimento nas escolas são os
seus respectivos servidores e não seria concreto afirmar que haveria desinteresse de uma
empresa em fornecer apenas um item e, também, haveria a possibilidade de um fornecedor
com preços mais competitivos se sagrar vencedor do certame em mais de um item.

Merece também destacar que, no exercício anterior (2012), as adjudicações
das licitações para compra de gêneros alimentícios para o PNAE foram feitas por item e com
o mesmo sistema de entrega.

'

Quanto a montagem dos lotes, a titulo de exemplo, verificou-se que o lote 7 d0
pregão eletrônico nº 89/2013 tinha: "1 - polpa abacaxi, 2 - polpa caju, 3 - polpa goiaba, 4 polpa maracujá, 5 - polpa morango, 6 - polpa uva, 8 - xarope groselha, 8 - preparo líquido
para refresco, 9 - kibe e 10 - suco concentrado". Então, considerando quea região do
municipio de Catanduva/SP é uma grande produtora e “processadora de laranja, a
adjudicação por item, possibilitaria a participação de empresas processadoras dessa fruta e,
também, nota-se que dificilmente uma empresa que processa polpa de frutas comercializa
quibe. Cabe ressaltar que o xarope de groselha, vedado pelo PNAE, não foi pago com os
recursos do Programa.

Portanto, mantém-se a constatação, tendo em vista que em licitações cujo
objeto é de natureza divisível a adjudicação & ser adotada, para obtenção de maior
economicidade, é "por item", conforme disposto nos artigos 15, IV e 23, §19 da Lei nº
8666/1993. Além disso, o Tribunal de Contas da União - TCU, por meio da Súmula 247,
determinou:
É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais
das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto
seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de
economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de
licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou
aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades
autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade.

2.3 Sobrepreço na aquisição produtos ou serviços.
Fato.-

Verificou—se a ocorrência de sobrepreço na aquisição de gênero alimentício

(Carne Bovina) destinado

à

alimentação escolar, pois

o

preço contratado,

e

consequentemente pago a vencedora do certame, ficou acima dos preços de mercado,
conforme o quadro demonstrativo da evidência, tendo como parâmetro os praticados na ata
de registro de preços do Pregão nº 112/2013, extraídas do Comprasnet do Governo Federal,
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para

o

mesmo período e similar quantidade.

Evidências:
Proposta do licitante vencedor do pregão 89/2013, consulta a ata de registro
de preços extraídas do wwarmor/aprasnet.nouhr e notas fiscais, conforme tabela a seguir:

~

Preço

Produto/Unidade
de Medida

Médio de
Mercado

.

Valor Pago ªlfªrençª

11,57*
"patinho” (KG)
Notas Fiscais nºs/Data

17,52

-

07123-30/09/2013
07330-28/10/2013

07275-16/10/2013

-

07639—13/12/2013

-

-

07180-08/10/2013
07372-06/11/2013

*Preço Médio dos itens 4,
01/08/2013 até 31/07/2014.

5_

e 6 do Pregão

—

-

112/2013

—

nªo

(E) =

5.007

5,95

06852—16/08/2013 - 07015—10/09/2013 - 07071—20/09/2013
—

Sobrepreço

(D)

(C) = B-A

(A)

cªmª Bºvmª tipº

Quantidade

º “ªçº

(B)

29.791,65

07101-26/09/2013
07293-24/10/2013
07683-20/12/2013

Órgão nº 26280

»

UASG nº 1540119

—

Vigência:

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria
SA nº 042-003/2014, de
23/09/2014, a qual solicitou justificativa quanto à aceitação de propostas de preços acima do
valor estimado, a Prefeitura apresentou por meio do documento s/nº, de 25 de setembro de
2014- a seguinte justificativa:
—

Os procedimentos para a realização do processo licitatório, encontram—se
devidamente justificado nos referidos pregões 89/2013 ﬂs. 325/331 e PE - 90/2013,
fls. 331/338 dos referidos processos.

Análise da equipe:
Foi admitido que alguns preços ficaram ligeiramente acima daqueles
estimados e alegado forte variação nos preços dos alimentos e, em resumo, no parecer
juridico foi defendido que é possível a contratação de empresa com valor ofertado acima do
estimado para a licitação, desde que, o orçamento prévio, elaborado pela Administração,
não possua nenhuma ilegalidade e esteja em conformidade com o mercado correlato.
Se por um lado, esse entendimento que defende o aceite de proposta com
preços acima do orçamento estimativo não demonstra incompatibiiidade com o dispositivo
do inciso IV do art. 43 da Lei n.g 8.666/93: "verificação da conformidade de cada proposta
com os requisitos do edital e, conforme o caso, com os preços correntes no mercado ou
fixados por órgão oficial competente, ou ainda com os constantes do sistema de registro de
preços, os quais deverão ser devidamente registrados na ata de julgamento, promovendo-se
a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis", por outro lado, não foi
demonstrado & busca por revisão da proposta vencedora para que se aproximasse do preço
estimado.
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tema o TCU manifestou-se no sentido de que, nos casos em que as
propostas se situarem acima do preço estimado, de acordo com o critério estabelecido no
instrumento convocatório, fosse oferecido prazo para que as empresas licitantes
apresentasgem novas propostas, bem como lhes fossem informados os itens em que o preço
encontrar-se—ía excessivo, possibilitando a efetiva revisão da proposta (item 9.9.3.3, TC005.609/2005-2, Acórdão nº 1.125/2005-TCU-Plenárío).
Sobre,

o

Neste sentido, o parâmetro para a avaliação da conformidade dos preços
ofertados são os valores de mercado ou os fixados por órgão competente ou registrados em
atas de julgamento e não as cotações de preços ou as propostas apresentadas por outros
licitantes, da forma como foi apontado na Solicitação de Auditoria nº 042—003/2014.
Dessa maneira, com auxilio de consulta a ata de registro de preços situados
no www comprasngtngovigr foi possível extrair os valores executados à época e defmir os
preços médios de mercado, conforme tabela contida na evidência. Diante desses valores foi

possível fazer um comparativo entre
ocorrência de sobrepreço.

o

preço pago

e o

afirmar

de mercado, podendo

a

Portanto, permanece a presente constatação.

"Identificação do' résponsávek
CPF:

...378.328--

Valor Original:

R$ 29.791,65

3. PROGNACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - exercício 2014

Objeto do Programa: Transferência de recursos federais para Estados,
Municípios e Distrito Federal, destinados exclusivamente à aquisição de gêneros
alimentícios, visando a garantia do oferecimento de uma refeição diária equilibrada, de
modo a suprir, parcialmente, as necessidades nutricionais dos alunos, com vistas a
contribuir para a redução dos índices de evasão e para formação de bons hábitos
alimentares.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos tinanceiros:R$ 1.083.228,00
Extensão dos exames:

Analisada & execução de R$661.262,23, correspondente ao total de
pagamentos realizados com recursos da conta específica do Programa, no período de
01/01/2014 a 04/09/2014.
Constatações:
3.1 Ausência de nutricionistas habilitados para o acompanhamento do
ITV-C

X'x
x,.-
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Programa.
Fato:
O

número de nutricionistas não atende aos parâmetros numéricos mínimos de

referência no âmbito do Programa, pois a Entidade Executora (EEx) deveria ter uma
nutricionista como responsável técnica e cerca de sete nutricionistas no quadro técnico,
mas só existe uma única profissional que está cadastrada como responsável técnica,
designada para atender a rede de, aproximadamente, dezesseis mil alunos atendidos pelo
Programa em 2014, incluindo

a

rede estadual delegada.

Evidências:
Consulta ao Sistema de Cadastro de Nutricionistas do PNAE / SINUTRI

e

ao

Censo Escolar de 2013.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria
SA nº 042-006/2014, de
24/09/2014, a Prefeitura apresentou por meio do documento S/nº, de 25 de setembro de
2014, & seguintejustíflcativa:
—

'

Sobre a constatação acima, tomaremos as providências necessárias, a partir de 2015.

Análise da equipe:

justificava corrobora & constatação. Quanto à matéria, verifica-se o não
atendimento da determinação do & Sº do art. 6º da Resolução/CD/FNDE nº 26, de
A

17/06/2013, em consonância com o art. 10 da Resolução CFN nº 465, de 23/08/2010, esta
define os parâmetros numéricos mínimos de referência, por entidade executora, para a
educação básica e aquela estabelece a obrigatoriedade da Entidade Executora dar
condições suficientes e adequadas de trabalho para O profissional nutricionista, inclusive,
cumprindo os parâmetros numéricos recomendados de nutricionista por escolar. Fica,
portanto, mantida a constatação.
Ainda sobre o caso, a Resolução do PNAE dispõe no

559 do

art.

69, que;

Para atender aos parâmetros numéricos e às demais ações previstas na Resolução do
Conspího Federal de Ív'u'rríçôg— CPN nº 465 de 23 de «mosto de ZOHL o Estado e o
Município poderão atuar em regime de colaboração.

3.2 Os cardários não demonstram oferta de frutas e hortaliças.

Fato:
Os cardápios demonstram a oferta de apenas duas porções de frutas por
semana nas refeições, quando deveriam oferecer, no mínimo, três porções

(ZOOg/aluno/semana).

Evidências :
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Cardápios apresentados nas escolas visitadas.

Manifestação da entidade:
SA nº 042-001/2014, de
Em atendimento à Solicitação de Auditoria
19/09/2014, a nutricionista da Prefeitura apresentou por meio do documento s/nº, de 25 de
setembro de 2014, a seguinte justificativa:
—

Cardápio contém frutas, legumes e vegetais folhosos. Na semana passada, foi
oferecido Acelga, tomate, pepino, banana nanica, quantidade essa para ser servido 2
dias, pois a fruta banana amadurece muito rápido. Neste caso, maça foi introduzida
para suprir a necessidade legal de frutas.- 3 vezes por semana.
O

Análise da equipe:
Em que pese a nutricionista alegar que foi introduzida "maçã" no cardápio
para suprir a necessidade legal de 3 (três) ofertas de frutas por semana, essas 3 (três)
ofertas não foi verificada no cardápio apresentado durante as inspeções in loco. Portanto,
não foi verificado o atendimento à determinação do êgº do art. 14 da Resolução/CD/FN DE nº
26 de 17/06/2013, de os cardápios oferecer 3 (três) ou mais porções de frutas por semana
nas refeições ofertadas e, também, não foi comprovada a oferta. mínima de,
ZOOg/aluno/semana de frutas, razão pela qual fica mantida a constatação.

3.3 Elaboração do cardápio em desacordo com os

requisitos do

Programa.
Fato:

.

O cardápio apresentado foi elaborado em désacordo com os requisitos do
Programa, pois não possui o nome, o número do registro no CRN e assinatura do
profissional que o elaborou, e não dispõe de informações exigidas pela Resolução do
Programa, tais como: informações nutricionais e os ingredientes que compõe a preparação.

Evidências:
Cardápios apresentados em escolas visitadas.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria
SA nº 042-001/2014, de
19/09/2014, a nutricionista da Prefeitura apresentou por meio do documento s/nº, de 25 de
setembro de 2014, a seguinte justificativa:
—

Os cardápios não possuem assinatura, pois são enviados via computador, então,
passaremos a envia-los (sic) de forma digital, contendo a assinatura. Ressaltamos que
todo cardápio é pensado e elaborado pela nutricionista.

Análise da equipe:
A manifestação ficou limitada na afirmação de que o cardápio foi elaborado
por nutricionista e na justificativa da ausência da assinatura do responsável técnico. Dessa
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forma, ela não foi suficiente para. elidir

& constatação, pois
Resolução/FNDE/CD nº 26, de 17/06/2013, determina que:

o

parágrafo

79 do

art. 10 da

cardápios, elaboradas a partir de Fichas Técnicas de Preparo, deverão conter
informações sobre o tipo de refeição, o nome da preparação, os ingredientes que a
compõe e sua consistência, bem como informações nutricionais de energia,
macronutrientes, micronutrientes prioritázios (vitaminas A e C, magnésio, ferro, zinco
e cálcio) e fibras. Os cardápios devem apresentar, ainda, a identificação (nome e
CRN) e a assinatura do nutricionista reSponsável poz'sua elaboração.
Os

Fica, portanto, mantida a constatação

3.4 Elaboração de cardápio único.
Fato:
'

A entidade elaborou um cardápio unificado, desconsiderando

público alvo (creche, educação básica período parcial ou integral)

a

e os

diferença de
alunos com

necessidades nutricionais específlcas.

Evidências:
Cardápios apresentados nas escolas EMEI Prof. Virgílio de Arruda Mendes,EMEF Arnaldo Zancaner, EMEF Prof. Santos Aguiar, EMEF Prof. Gastão Silveira, EMEI
Profª Cênica Bochi, Visitadas em 17/09/2014, e nas escolas EE. Prof. Dinorah Silveira
Borges, EE Luiza Lourenço da Cruz, EMEI Prof. Carlos Alberto Spina, ínspecionadas em
24/09/2014.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria
SA nº 042-001/2014, de
19/09/2014, a Prefeitura apresentou por meio do documento s/nº, de 25 de setembro de
2014, a seguinte justificativa:
—

Foi elaborado cardápio único como sugestão do básico a ser introduzido na
alimentação para as crianças do ensino fundamental e EMEIS que recebem as
refeições. Essa sugestão incluí frutas, 3 (três) vezes por semana, legumes, feculentos,
verduras folhosas, arroz, feijão, carnes, frango, peixes, ovos, macarrão, suco de fruta
natural-(laranja e limão)

e

muito mais.

Análise da equipe:
A justificativa apresentada ratifica & constatação. A elaboração de cardápio
único como. sugestão está em desacordo com a determinação da Resolução/CD/FNDE nº 26
de 17/06/13, conforme segue:
Art. 14 Os cardápios da alimentação escolar deverão ser elaborados pelo RT, com
utilização de gêneros alimentícios básicos, de modo a respeitar as referências
nutricionais, os hábitos alimentares, a cultura alimentar da tocalídade e pautar—se na
sustentabilidade, sazonalidade

e

diversificação agrícola da região

e na

alimentação

saudável e adequada.

É“?
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porção ofertada deverá ser diferenciada por faixa etária dos alunos, conforme as
necessidades nutricionais estabelecidas,

549 A

cardápios deverão atender aos alunos com necessidades nutricionais
específicas, tais como doença celíaca, diabetes, hipertensão, anemias, alergias e
intoler'âncías alimentares, dentre outras.
559 Os

Fica, portanto, mantida a constatação.

3.5 Condições inadequadas para armazenamento, guarda. e
conservação dos gêneros alimentícios.
Fato:
Em algumas escolas municipais inspecionadas foram encontradas
inadequações para armazenagem e preparo dos gêneros alimentícios, conforme a seguir:
&)

Ausência de telas milimétrícas de vedação dos vãos externos;

b) Utilização dos depósitos de gêneros alimentícios para & guafda de outros
produtos/objetos alheios ao preparo da merenda, como por exemplo: produtos e utensílios
de limpeza; e
.

c) inexistência de separação entre as instalações destinadas ao armazenamento e preparo
de alimentos.

Evidências:
Verificação in loco, nas escolas e creches; EMEF Arnaldo Zancaner, EMEF
Prof. Santos Aguiar, EMEF Prof. Gastão Silveira, EE. Prof. Dinorah Silveira Borges, EE
Luiza Lóurenço da Cruz, EMEI Prof. Carlos Alberto Spina, conforme fótos & seguir:

,

'

,—

—

,

'/

—'———

.“

“ª“
.

EMEI PROF, CARLOS ALBERTO SPINA/objetos alheios ao preparo da B.B. PROF. DINORAH SILVEIRA BORGES/objetos alheios ao preparo
merenda
da merenda
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EMEF PROF. SANTOS AGUIAR/objetos alheios ao preparo da
merenda
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EM F ARNALDO ZANCANER/ausência de telas ocasionando a
presença de moscas
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EMEF GASTAO SlLVElRAJobjetos alheios ao preparo da merenda

~EMEF ARNALDO ZANCANBR/ausência de telasmillmemcas de
'

—

EM F ARNALDO ZANCANER/óbjetos alheios ao preparo da merenda

~~

vedação

~~~
.

EE LUIZA LOURENÇO DA CRUZHnexistência de separação entre o

depósito

e a

~

cozinha

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria
SA nº 042-001/2014, de
19/09/2014, a Prefeitura apresentou por meio do documento s/nº, de 25 de setembro de
2014, & seguintejustificativa:
—

Condições de Armazenamento: As escolas precisam instalar armários para que os
funcionários possam colocar seus pertences para não deixá-Ios na despensa no meio
1
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dos alimentos.

Análise da equipe:
Na justificativa foi admitida a necessidade de instalação de armários e não foi
feita contestação sobre a constatação. Dessa forma, verificou—se que não está sendo
plenamente atendida a determinação do item 5 da Portaria nº 326 da Secretaria de
Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, de 30/07/1997, o qual estabelece que os
edifícios e as demais instalações destinadas ao armazenamento de alimentos devem possuir
dimensões físicas compatíveis com a operação realizada, livres de objetos em desuso ou
estranhos ao ambiente, possuir proteção nas portas e janelas, para evitar a entrada de
vetores e pragas urbanas, devendo existir separação entre as diferentes atividades por
meios físicos ou por outros meios eficazes, de forma a evitar a contaminação dos produtos
estocados.

Ainda, sobre O fato, o 5 49, do artigo 33, da Resolução/FNDE/CD nº 26, de
17/06/2013, determina que cabe à Entidade Executora adotar medidas que garantam
adequadas condições higiênicas e sanitárias na estocagem até o seu consumo pelos alunos
atendidos pelo Programa.
Portanto, permanece

a

constatação.

3.6 Ausência de comprovação de controle de estoque.
Fato:.

A entrega dos gêneros alimentícios, pelos fornecedores à Prefeitura, é feita de
forma mista, descentralizada nas escolas e centralizada no armazém central da Prefeitura.
No entanto, só foi informado o saldo de estoque dos produtos armazenados no armazém
central, excluindo o estoque existente nos depósitos das escolas.

Evidências:
Inspeção in 1060 em escolas e no armazém central e amostra de guias de
entrega de produtos pelos fornecedores e de distribuição de produtos do armazém central
para as escolas.
'

-

-

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria
SA nº 042-001/2014, de
19/09/2014, a Prefeitura apresentou por meio do documento sinº, de 25 de setembro de
2014, a seguinte justificativa:
—

alimentícios são entregues ponto a ponto, confiado a assumido (sic) pela
responsável, no caso a diretora da escola. Semanalmente, uma funcionária da
Secretaria Municipal de Educação, srº
percorre todas as escolas
para levantamento e conferência do estoque e condições dos produtos. A partir de
agora, vamos instituir o controle diário de saída de produtos pelas merendeiras e
responsáveis, registrando em seu caderno.
Os gêneros
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Análise da equipe:
A otimização da aplicação dos recursos do PNAE passa pelo controle da
distribuição dos gêneros alimentícios, com o registro contábil e físico das quantidades de
entrada e saída, para que se permita mensurar a sua correta execução. Sobre 0 tema, o TCU
por meio do Acórdão nº 1918/2006 Plenário, determina a utilização de sistemas de
controle de estoque, que pode ser obsewada na transcrição & seguir.—

..Lque implante e mantenha um sistema de controle do estoque dos alimentos,
adquiridos com recursos do PNAE, que serão utilizados na elaboração da merenda
escolar. Referido sistema deverá registrar as entradas e saídas de mercadorias,
fornecer a posição atualizada do estoque físico e viabilizar a realização de
levantamentos periódicos dos quantitativos recebidos e distribuídos...

Fica mantida a constatação, com a ressalva de que as medidas informadas
pelo município são pertinentes e poderão atender os apontamentos desta Auditoria, assim
que forem efetivamente implementadas.

3.7 Realização de despesas sem

o

devido procedimento licitatório.

Fato:
._

A‘Prefeitura realizou despesa sem o devido procedimento licitatório por meio
de diSpensa de licitação para aquisição de gêneros alimentícios, conforme documentos e
valores citados na evidência.

Evidências:
Empenhos e notas fiscais a seguir:

Nota Fiscal

Empenho

Fornecedor

01 106 8 'I 20 1 4

011070/2014i

MIGUEL AKIRA TANAHARA ME

"Número
[

rsss

Total (R$)

[

557

J
Valor (R$ª

Data
07 , 08/2014

10.165,20J

”07/08/20111”

8.297,03
18.462,23j

[[

_

Manifestação da entidade:
Não foi emitida Solicitação de Auditoria para a Prefeitura do Municipio
de Cantanduva/SP apresentar manifestação a respeito desta constatação. No entanto, o
parecer jurídico da Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos sobre essas despesas foi
analisado.
'

Análise da equipe:
A dispensa foi fundamentada pelo inciso XII do art. 24 da Lei nº 8666/1993
com a justificativa de compra em caráter emergencial para atendimento da merenda escolar
m

\
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em razão do lapso temporal necessário à conclusão de novo procedimento licitatório,
tendo em vista que um outro certame havia sido revogado. Aquele dispositivo possibilita a
dispensa de licitação no seguinte caso: "nas compras de liortifrutigranjeiros,pão e outros
gêneros perecíveis, no tempo necessário para a realização dos processos licitatórios
correspondentes, realizadas diretamente com base no preço do dia".
e

Sobre um caso em que o procedimento licitatório desenvolveu-se durante o
período letivo, o TCU deliberou por meio do Acórdão 185/2002 Plenário (Voto do Ministro
Relator) que: "O ideal seria que os gêneros alimentícios destinados a merenda escolar
fossem licitados antes do inicio das atividades escolares".
A respeito de tal hipótese de licitação dispensável, estatuida pelo inciso XII do
art. 24 da Lei de Licitações, Marçal Justen Filho] aborda que:

dispositivo restringe a dispensa de licitação apenas aos casos de aquisições
”eventuais”. Compras não eventuais de alimentos (mesmo perecíveis) possibilitam
uma programação tanto da Administração Pública como do fornecedor. A
Administração definirá, de antemão, as quantidades e as épocas em que realizará as
compras. 0 fornecedor terá condições de estimar as condições de fornecimento. Logo,
nada justificaria a contratação direta, sem licitação prévia.
O

Diante do exp'ós'to“é“considerando que essa situação de dispensa fundamenta
por aquele dispositivo de Lei-já havia sido utilizado em 2013, início desta gestão
administrativa, permanece a presente constatação.
1Justen Filho, Marçal. In Comentários à Leide Licitações e Contratos Administrativos, 7. ed., São Paulo,
Dialética, 2000, p. 254.

3.8 Sobrepreço na aquisição produtos ou serviços.

Fato:
Verificou—se a ocorrência de sobrepreço na aquisição de gênero alimentício
à alimentação escolar, pois o preço contratado, e
consequentemente pago a vencedora do certame, ficou acima dos preços de mercado,
conforme o quadro demonstrativo de evidência, tendo como parâmetro os praticados na ata
de registro de preços do Pregão nº 103/2014, extraídas do Comprasnet do Governo Federal,
para o mesmo período e similar quantidade.

(Carne Bovina) destinado

Evidências:
Proposta do licitante vencedor do pregão 89/2013, consulta a ata de registro
www.roniplwtgmchr e notas fiscais, conforme tabela a seguir:

de preços extraídas do

Produto/Unidade Preço Médio de
de Medida
Mercado (A)
Came Bovina tipo
"patinho" (KG)

Valor Pago (B)

11,57*
/

17,52

Diferença de
Preços (C) =

B—A

Quantidade (D)

5,95

5.395

Sobrepreço (E)
= D*C
32.100,25

Notas Fiscais nºs/Data
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07934—25/02/2014
08298—11/04/2014

—

08097-21/03/2014
08363-23/04/2014

-

08160-31/03/2014
08445-30/04/2014

-

08222—04/04/2014

-

08541-12/05/2014

08615-14/05/2014

*Preço Médio dos itens 4, 5
01/08/2013 até 31/07/2014.

e 6

do Pregão 112/2013

—

Órgão nº 26280

—

UASG nº 154049

-

Vigência:

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria
SA nº 042—003/2014, de
23/09/2014, a qual solicitou justificativa quanto à aceitação de propostas de preços acima do
valor estimado, & Prefeitura apresentou por meio do documento s/nº, de 25 de setembro de
2014 a seguinte justificativa:
—

Os procedimentos para a realização do processo licitatório, encontram—se
devidamente justiﬁcado nos referidos pregões 89/2013 ﬂs. 325/331 9 PE - 90/2013,
ﬂs. 331/338 dos referidos processos.

Análise da equipe:

.

Foi admitido que alguns preços ficaram ligeiramente acima daqueles
estimados e alegado forte variação. nos preçosdos alimentos e, em resumo, no parecer
jurídico foi defendido que é possível a contratação de empresa com valor ofertado acima do
estimado para a licitação, desde que, o orçamento prévio, elaborado pela Administração,.
não possua nenhuma ilegalidade e esteja em conformidade com o mercado correlato.
Se por um lado, esse entendimento que defende o aceite de proposta com
preços acima do orçamento estimativo não demonstra incompatibilidade com o dispositivo
do inciso IV do art. 43 da Lei nº 8.666/93: "verificação da conformidade de cada proposta
com os requisitos do edital e, conforme o caso, com os preços correntes no mercado ou
fixados por órgão oficial competente, ou ainda com os constantes do sistema de registro de
preços, os quais deverão ser devidamente registrados na ata de julgamento, promovendo-se
a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis", por outro lado, não foi
demonstrado a busca por revisão da proposta vencedora para que se aproximasse do preço
estimado.

Sobre, o tema o TCU manifestou—se no sentido de que, nos casos em que as
propostas se situarem acima do preço estimado, de acordo com o critério estabelecido no
instrumento convocatório, fosse oferecido prazo para que as empresas licitantes
apresentassem novas propostas, bem como lhes fossem informados os itens em que 0 preço
encontrar-seia excessivo, possibilitando a efetiva revisão da proposta (item 9.9.3.3, TC—
005.609/2005-2, Acórdão nº 1.125/2005—TCU-Plenário).

Neste sentido, o parâmetro para a avaliação da conformidade dos preços
ofertados são os valores de mercado ou os fixados por órgão competente ou registrados em
atas de julgamento e não as cotações de preços ou as propostas apresentadas por outros
licitantes, da forma como foi apontado na Solicitação de Auditoria nº 042-003/2014.
Dessa maneira, com auxilio de consulta a ata de registro de preços situada
no drum/comm“ ana“. v. r foi possível extrair os valores executados à época e definir os
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preços médios de mercado, conforme tabela contida na. evidência. Diante desses valores foi
possível fazer um comparativo entre o preço pago e o de mercado, podendo afirmar a
ocorrência de sobrepreço. Ademais, cabe observar que em agosto deste ano foram
comprados de um outros fornecedores 1.468 quilogramas de carne bovina do tipo patinho
moída a R$ 11,67 o quilo (Notas Fiscais nº 41.703, 41.704 e 41,715, de 08/08/2014, da
PRIGOBOI) e 2. 566 quilogramas de carne bovina tipo paleta & R$ 12,35 o quilo (Notas
Fiscais nº 21. 268 e 21. 269, de 07/08/2014, do Supermercado Antunes), 0 que corrobora
a ocorrência de sobrepreço na compra da carne bovina.
Portanto, permanece a presente constatação.

Identificação do responsável:

CPR-378.328Valor Original:

R$ 32.100,25

4. Conclusão:

4.1; As questões levantadas pela equipe de fiscalização estão consignadas em
itens específicos deste Relatório, para Cada um dos programas fiscalizados, constando
adiante as respectivas recomendações e encaminhamentos propostos;

-

-

«

4.2. Nas constatações referentes aos subitens 1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4,
3.5, 3.6 e 3.7, foram verificadas impropriedades na operacionalização do Programa, que
merecem atuação da Diretoria técnica desta autarquia, responsável pelo programa,-

4.3. Nas constatações referentes aos subitens 2.3 e 3.8, foram verificados
prejuízos ao erário, devendo () reSponsável ser diligenciado a regularizar a situação.

4.4. Em relação à denúncia que motivou a fiscalização no Programa de
Alimentação Escolar, exercícios 2012, 2013 e 2014, verificou—se:

4.4.1. De início, merece esclarescer que além das despesas pagas com
recursos transferidos pelo FNDE a conta do PNAE, foram apresentados outras despesas
pagas com fontes de recursos alheios a esse Programa, mas que não foram objeto de
fiscalização dessa Auditoria, e que todos os débitos da conta específica do Programa
conciliaram com os documentos de despesas apresentados;

-

4.4.2. Em relação à empresa CONSER, anteriormente aos trabalhos in loco,
foi realizado uma pesquisa no portal Google Maps de visualização da Rua Manoel Ávila,
Bairro Maranhão/Tatuapé, São Paulo/SP, na qual foi possível visualizar fotos de uma pessoa
uniformizada com a logomarca da empresa e um galpão com indicativos da sua utilização
para atividades logísticas. Durante os trabalhos in loco, foi realizada uma visita no endereço
situado a Rua Santa Catarina, 169, Itápolis/SP, nesse endereço foi localizada uma casa e
um galpão anexo, o galpão estava desativado e a casa indicava o funcionamento de um
escritório da CONSER, durante a visita foi possível adentrar no escritório e ser atendido por
uma pessoa que la se encontrava, ela afirmou que as atividades de armazenamento e

ÉS
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logística da empresa estavam em operação em outro endereço, na Rua Manoel Ávila, 222,
Ban ro Maranhão/Tatuapé, São Paulo/SP, e que 111a solicitar aos sócios proprietarios que
encamínliassem fotos do funcionamento da empresa no endereço de São Paulo/SP. Após a
Visita, os supostos sócios proprietarios por meio de correio eletrônico encaminhou as fotos
e elas são compatíveis com aquelas que foram ViSualízadas anteriormente no Google
Maps.
Portanto, diante do exposto e considerando que nas escolas foram apresentadas guias de
distribuição de gêneros alimentícios comprados daquela empresa, há evidências que a
empresa CON SER vendeu e entiegou gêneros alimentícios a Prefeitura.
4.4.3. Conforme as constatações consignadas nos subitens 2.3 e 3.8
(Sobrepreço na aquisição produtos ou serviços“), foi identificado sobrepreço em apenas um
item pago com recursos do PNAE, em 2013 e 2014, confirmando em parte a denúncia
“quanto a ocorrência de superfaturamento (sobrepreço) em alguns produtos;
4.4.4. Não foram obtidas evidências que confirmassem o direcionamento na
compra de produtos e o favorecimento de alguns fornecedores; mas, a realização de
licitação por lote foi confirmada na constatação do subitem 2.2 (Restrição do caráter
competitivo da licitação), que resultou em compras realizadas, em 2013 e 2014, e a
realização de despesas sem o devido procedimento licitatório (subitem '3. 7),
wdovendo ressalta1 qlue foram verificadas várias despesas por meio de dispensa de licitação

~

"4.4.5. Foram apontadas constatações que direta (3.2 - Os cardários não
demonstram oferta de frutas e hortaliças) ou inderatamente (3.1 - Ausência de nutricionistas
habilitados para o acompanhamento do Programa, 3.3 Elaboração do cardápio em
desacordo com os requisitos do Programa e 3.4 Elaboração de cardápio único.) influenciam
na qualidade da merenda;
—

—

4 4. 6. Dessa

forma, considera—se procedente

a

maioria dos trechos da

denuncia encaminhada para apuração desta Auditoria.
4.5. Relevante mencionar que a observância das conclusões e o atendimento
tempestivo às recomendações desta Auditoria Interna, dirigidas aos dirigentes desta
Autarquia e consignadas no presente Relatório, são de caráter preventivo e/ou corretivo e
tem por objetivo aprimorar os processos administrativos e/ou evitar a continuidade de
eventuais falhas que podem comprometer o resultado da gestão dos administradores,
relativamente aos Programas financiados com recursos transferidos pela Autarquia.

Legenda:
. A, B, C e D Fotos do imóvel situado à Rua Santa Catarina, 169, Itápolis/SP tiradas
durante os trabalhos in loco; e
. E, F, G e H - Fotos da suposta sede da empresa situada à Rua Manoel Ávila, 222, Bairro
Maranhão/Tatuapé, São Paulo/SP » encaminhadas por e—mail.
—

—

.1
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5. Recomendações:
5.1. A DIRAE - para orientar a PREF MUN DE CATANDUVA/SP

'

'

5.1 1. a observar as nórmas iegulamentares do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, conforme subitemms) 1.1.

5.1.2. a observar as normas regulamentares do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, conforme subitem(ns) 2.1.
5.1 .3 a observar as determinações da Lei nº 8. 666 de 21/06/1993, na
realização de procedimento licitatório para aquisição gêneros alimentícios, conforme
subitenims) 2.2.

5.1.4. a observar as normas regulamentares do Programa Nacional de
Alimentação Escolar . PNAE, conforme subitem(ns) 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5.

5.1.5. a implantar e manter um sistema de controle do estoque dos
alimentos adquiridos com recursos do PNAE, de forma que se possa fornecer a posição
atualizada do estoque físico, conforme subitem(ns) 3.6.
5.1.6. a observar as determinações da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, na
realização de procedimento licitatório para aquisição gêneros alimentícios, conforme

subitem(ns) 3.7.
5.2. A DIATA

..

.

5.2.1. para diligenciar

.:"
Sr. ..
CPF nº
378. 328
Prefeito do Município de Catanduva/SP, a recolher no prazo de 30 (trinta)
dias aos cofres do FNDE, & título de débito, o valor original de R$ 29.791,65 (vinte e nove
e sessenta e cinco centavos), Os valores deverão ser
mil, setecentos e noventa e um reais
'
,
.
.
N
,
atualizadas monetariamente pelo Indice do Sistema Espemal de Liqindaçao
e de Custodia .
o

.

.

\

'

p

.

.

a),
\‘3

.J
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Selic, até a data em que for realizado

o recolhimento, em conformidade com o Sistema
de
Contas da União,
disponível em
(http:l/contas.tcu.gov.bridebíto/Weh/Debito/CalculoDeDebito.faces), e deve ser considerado
para lançamento a data de 31/12/2013. Após 0 cálculo, realizar o preenchimento da Guia de
Recolhimento Único da União - GRU, por meio do sistema da Secretaria de Tesouro
Nacional - STN, situado no link (https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br
gru/grii_simples.a5p), utilizando-se os códigos 153173 no campo "Unidade Gestora", 15253
no campo "Gestão", 212198001 no campo "Número de Referência" e 18858-1 no campo

Débito

do

Tribunal

Sr.,

"Código do Recolhimento“, conforme subitem(ns) 2.3.

5.2.2. para diligenciar

0

..378.328-..

cm: nº

Prefeito do Municipio de Catanduva/SP, a recolher no prazo de 30 (trinta)
dias aos cofres" do FNDE, & título de débito, o valor original de R$ 32.100,25 (trinta e dois
mil, cem reais e vinte e cinco centavos), Os valores deverão ser atualizadas monetariamente
pelo Índice do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia Selic, até a data em que for
realizado o recolhimento, em conformidade com o Sistema Débito do Tribunal de Contas da
União, disponível em (http:l/contas.tcu.gov.br/debito/Weh/Debito/CalculoDeDebito.faces), e
deve ser considerado para lançamento a data de 14/05/2014. Após o cálculo, realizar o
preenchimento da Guia de Recolhimento Único da União - GRU, por meio do sistema da
Secretaria de Te'souªro-"WN—acionar“*—
situado -' n—o—r --link—
“(https:l/consultatesourdfazendafgovhr gru/gru_Simples.asp), utilizando-se os códigos
153173 no campo "Unidade Gestora", 15253 no campo "Gestão", 21.219.80.01 no campo
"Número de Referência" e 66666—1 no campo "Código do Recolhimento", conforme
subitem(ns) 3.8.
—

“STN,”

--

—

'

6. Encaminhamento:
6.1. à Divisão de Apoio Técnico- Administrativo - DIATA, para providências
quanto às recomendações contidas no subitem 5.2, e caso não haja o recolhimento,

encaminhar a diligência à Diretoria Financeira
pertinentes;

6.2.

a

-

DIFIN, para conhecimento

Coordenação de Auditoria

-

e

providências

COAUD, para acompanhar as

recomendações à DIRAE, contidas no subitem 5.1;

6.3. a Diretoria de Ações Educacionais - DIRAE, para conhecimento e
comunicação à COAUD, no prazo máximo de 30 dias, das providências adotadas em relação
às recomendações contidas no subitem 5.1, e para encaminhar ao Conselho de Alimentação
Escolar - CAE, em razão das atribuições inerentes “aquele Conselho;
6.4. à Diretoria Financeira - DIFIN, por intermédio da Coordenação-Geral de
Contabilidade e Acompanhamento de Prestação Contas CGCAP, para subsidiar análise das
prestações de contas do Programa consignado neste relatório,—

6.5. a Controladoria Geral da União
nos art. 89 e 99 da IN/CGU nº 07, de 29/12/2006;

—

CGU/PR, em atendimento ao disposto

6.6. a Procuradoria da República no Município de São josé do Rio Preto, em
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atendimento ao Ofício MPF nº 1073, de' 06/06/2014, referente ao Inquérito Civil n.º
134.015,000327/2013—10;e
6.7. à Prefeitura do Município de Catanduva/SP, para conhecimento.

Em 13/10/2014

.

DIFIP/COFIC/AUDIT

~~
DI/FIP/CVOFIG/AUDIT

~
.

DIFIP/COFIC/AUDIT

DIFIP/COFIC/AUDIT

~

-4

«
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«
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RELATÓRÍO DE AUDITORIA INTERNA Nº 32/2014
DESPACHO

Considerando que as recomendações são compatíveis com as constatações técnicas e estão
suportadas em papéis de trabalho, encaminhe-se à Coordenadora da COFIC para anuência.

Emiliª/.CÉOÍU;
Chefe da DIVAP

De acordo.
A apreciação do Senhor Auditor-Chefe.

Coordenadora da COFIC

De acordo.

Encaminhe-se ao Senhor Presidente do FNDE para conhecimento.
/-'

A

*Em/137127

.-

Áº/ª/

/

,

/-

Auditor-Chefe

Ciente.
Retorne-se à Auditoria Interna para adoção das recomendações sugeridas.

Em JC.:

// (,! Mofº?

~~
Presidente
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