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RESUMO 

 

O presente trabalho aborda dois temas intrigantes em auditoria de obras públicas. O primeiro versa 
sobre o cumprimento da cronologia de pagamentos, apresentado como limitação de auditoria em 
face das inúmeras barreiras existentes, haja vista a gama de informações de natureza orçamentária e 
financeira a serem obtidas junto ao auditado ou compiladas em sistemas de contabilidade e 
finanças. O segundo tema trata da análise do superfaturamento decorrente de preços superiores aos 
praticados pelo mercado utilizando como parâmetros de preço as notas fiscais de aquisição dos 
materiais ou equipamentos. Em ambos os casos foi utilizado o Business Intelligence – BI para 
análise dos dados orçamentários, financeiros e fiscais em auditoria de obras de linhas de 
transmissão, eliminando as limitações supracitadas e obtendo resultados satisfatórios num curto 
espaço de tempo, otimizando assim recursos humanos e financeiros. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A partir de 2014 o Tribunal de Contas do Estado de Roraima passou por diversas modificações 

na forma de realizar auditorias com a implantação das Normas de Auditoria do Tribunal de Contas 
do Estado de Roraima (Resolução n° 011/2013/TCERR/PLENO) e, adicionalmente, com a adoção 
dos Padrões de Auditoria de Conformidade estabelecidos por meio da Resolução n° 13/2013-
TCERR/PLENO. Esse marco forneceu as bases necessárias para realização de diversos trabalhos 
exitosos no âmbito do controle externo. 

Nesse contexto, foram desenvolvidos trabalhos em auditoria de obras utilizando o Business 
Intelligence – BI para verificação do cumprimento da ordem cronológica dos pagamentos no âmbito 
dos órgãos do Governo do Estado e da análise do superfaturamento decorrente de preços superiores 
aos praticados pelo mercado. 

O objetivo desse trabalho consiste em apresentar a metodologia utilizada nas auditorias 
referentes à ampliação, revitalização e construção de linhas de transmissão e subestações na tensão 
de 69kv utilizando como parâmetros de preços as notas fiscais de compras, com base na verdade 
real. Serão apresentadas as ferramentas computacionais utilizadas para análise dos dados, sem 
exaurir o tema, apresentando aspectos relevantes, seus benefícios e propostas futuras para 
aprofundamento. 

 
2. SOBRE O BUSINESS INTELLINGENCE (BI) 

 
O termo Business Intelligence (BI) ou inteligência de negócios, refere-se à todo processo de 
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coleta, organização, análise, compartilhamento e monitoramento de informações que oferecem 
suporte à gestão de negócios. É o conjunto de teorias, metodologias, processos, estruturas e 
tecnologias que transformam uma grande quantidade de dados brutos em informação útil para 
tomadas de decisões estratégicas, que no caso em análise são transformadas em papeis de trabalho e 
evidências de auditoria. 

As funções habituais do BI são a elaboração de relatórios, processos de análise online, 
mineração de dados, processamento de eventos complexos, gerenciamento de desempenho dos 
negócios, benchmarking, mineração de texto, análises previsíveis e análises prescritivas. O conceito 
surgiu na década de 90 e nasceu da necessidade das grandes corporações em obter dados e explorar 
informações e recursos financeiros (normalmente contidas em um Data Warehouse/Data Mart), 
analisando-as e desenvolvendo percepções e entendimentos a seu respeito, permitindo incremento e 
subsidiando na tomada de decisão.  

Em síntese, o processo se inicia com a obtenção dos dados no armazém de dados digitais, ou 
Data Warehousing, e da integração desses dados de uma ou mais fontes, criando um repositório 
central de dados. Diante dessa infinidade de dados, aplica-se o conceito de mineração de dados, ou 
Data Mining, que é o processo de explorar grandes quantidades de dados à procura de padrões, 
associações, mudanças e anomalias relevantes, agregando e organizando os dados para detectar 
relacionamentos e novos subconjuntos de dados a serem mapeados e extrair de forma sistematizada 
as informações que são necessárias para auditoria. Importante citar que essas minerações podem 
gerar relatórios detalhados para a situacão analisada. 

 Dessa forma, é fundamental o papel do auditor na definicão dos critérios de auditoria para 
obtenção de resultados satisfatórios e fidedignos durante a mineração. No caso especifico desse 
trabalho, foi importante o fornecimento de pontos de controle de auditoria e de trilhas para 
verificação se determinado credor, no curso da auditoria, estava preterindo a ordem cronológica de 
pagamento em determinada fonte de recursos e ainda, da compilação de todas as notas fiscais 
emitidas para determinada empresa num determinado período, abarcando por exemplo datas 
anteriores ou posteriores a execução do contrato, gerando informações adicionais para auditoria ou 
indícios de irregularidades, tais como: fraude e direcionamento à licitação com a aquisição de 
materiais e equipamentos da obra em datas anteriores ao próprio certame ou ainda o 
superfaturamento de quantidades. 

 

3. ANÁLISE DA CRONOLOGIA DOS PAGAMENTOS 

3.1 Do histórico  
 

A gênese do presente trabalho foi a auditoria de conformidade (Relatório de Auditoria n° 
106/2014), referente ao processo TCE/RR n° 0313/2014, cujo objeto da fiscalização versava, 
curiosamente, sobre examinar as licitações e a execução dos contratos de aquisição de 
medicamentos e insumos materiais médico-hospitalares, A fiscalização teve origem na 
determinação constante na Resolução n° 4005/2014-TCERR/PLENO, que aprovou o Plano Anual 
de Fiscalização - PAF para o exercício de 2014, no tema de maior significância que tratava da 
Saúde Pública - TMS11. 

Esse trabalho inicial teve a duração de um pouco mais de 03 (três) meses e tinha a necessidade 
de responder a seguinte questão de auditoria: A realização dos pagamentos obedece a legislação e 
ao instrumento contratual?  

Foi nesse contexto que a Equipe de Auditoria se deparou para verificar se os pagamentos 
obedeciam a ordem cronológica de suas exigibilidades. Dessa forma, tendo em vista a gama de 
informações a serem verificadas,  como proceder a análise de dados orçamentários e financeiros da 
maior unidade orçamentária do Estado a ser auditada em curto espaço de tempo e com 
confiabilidade nos resultados?. 
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Diante desse cenario foi desenvolvida uma aplicação, no curso da fiscalização, utilizando 
procedimentos de auditoria baseados em amostragem não estatística, com o software de banco de 
dados PostgreSQL, para segregação por fonte de recursos. Foram também definidos os critérios de 
auditoria para para extração de dados orçamentários e financeiros do Sistema Integrado de 
Planejamento, Contabilidade e Finanças – FIPLAN, adotado pelo órgão auditado para as seguintes 
análises:  cruzamento de todos os pagamentos realizados para determinado credor com todos os 
pagamentos realizados para os demais credores, limitação de valor (R$), valores preteridos 
obrigatoriamente na mesma fonte de recursos e diferença mínima de dias, verificada entre a data de 
pagamento do credor que preteriu e do credor preterido, sendo adotado nessa situação inicial o 
prazo de 10 (dez) dias. 

Esses critérios foram definidos inicialmente de modo a não gerar muito tempo de 
processamento das informações, haja vista, como mencionado anteriormente, a gama de 
informações que o órgão auditado detinha, afinal, tratava-se da maior unidade orçamentária do 
Estado. Dessa maneira, o modelo de análise da cronologia dos pagamentos foi replicado para a 
auditoria de obras de linhas  de transmissão, em virtude dos vultosos investimentos que eram 
aportadas à época no Estado de Roraima, provenientes de recursos de empréstimo junto à 
instituição financeira federal. 

Nesse preâmbulo, é importante salientar que não raras vezes nos deparamos com o oneroso 
procedimento adotado pela Administração Pública, no sentido de postergar ao máximo o 
adimplemento de suas obrigações financeiras, normalmente, por um prazo de até 90 (noventa) dias, 
tendo em vista a impossibilidade do particular suspender ou rescindir a execução dos serviços 
contratados enquanto não configurado o lapso temporal. 

Assim, tendo em vista a inadimplência financeira que o credor da Administração Pública se 
encontra compelido a suportar, e caso não possua capital de giro suficiente para manter a execução 
do objeto contratado durante determinado período, restará dessa forma, obrigado a suportar uma 
penalização ou ainda, levantar recursos junto às instituições financeiras, com o fim de dar 
prosseguimento à execução do compromisso assumido, sob pena de responsabilização contratual. 
Em ambos os casos, o credor se encontra desestimulado a contratar com a Administração Pública. 

Nessa situação, não é incomum o contratado se dirigir, inúmeras vezes ou diariamente, ao órgão 
contratante, e utilizar-se de toda sua rede de relacionamentos para conseguir o adimplemento dos 
valores já faturados em razão dos serviços efetivamente executados e medidos por parte da 
Administração Pública. Verifica-se que também outros contratados se encontram na mesma 
situação descrita anteriormente e, por esse mesmo motivo, também adotam as práticas 
mencionadas, gerando conflito de interesses entre o público e privado, culminando na emissão de 
ordens de pagamento desvinculadas com a cronologia de apresentação das faturas dos serviços 
executados. 

É esse contexto de descumprimento da ordem cronológica de pagamento das exigibilidades pela 
Administração Pública que evidencia irregularidade praticada pelo gestor responsável pelos 
pagamentos realizados, em desconformidade com a lei, sujeito, inclusive, à pena de detenção de 02 
(dois) a 04 (quatro) anos e multa pecuniária, conforme art. 92 da Lei nº 8.666/93. 

O artigo 5º da Lei nº 8.666/1993 estabelece que deve cada unidade da Administração, no 
pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e 
prestação de serviços, obedecer, para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem 
cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse 
público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada. Observa-
se assim, que se configurada, tal situação é uma afronta aos seguintes princípios administrativos: 
legalidade, julgamento objetivo, isonomia, impessoalidade, moralidade, probidade e intangibilidade 
da equação econômico-financeira.  

Destaca-se que não cabe a Administração definir discricionariamente quando os créditos serão 
passíveis de pagamento, pois, as regras deverão constar obrigatoriamente no certame licitatório, 
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bem como no contrato celebrado. Nesse flanco, é importante salientar que conforme dispõe o artigo 
40, inciso XIV, alínea “a” da Lei de nº 8.666/1993, o prazo de pagamento não deve ser superior a 
30 (trinta) dias, contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela, 
observados as disposições do art. 73 da referida Lei. Logo, se decorridos os prazos definidos nos 
incisos do artigo 73 da Lei nº 8.666/1993, haja ou não a Administração Pública formalizado o 
recebimento definitivo do serviço ou dos produtos efetivamente entregues, será contado o prazo 
máximo de 30 (trinta) dias, momento em que se dará o vencimento dos créditos detidos junto à 
Administração Pública. 

Importante destacar que o uso da expressão “fonte de recursos”, pela lei de Licitações e 
Contratos, estabelece um conceito de natureza orçamentária relacionado à identificação da origem 
ou da procedência dos recursos utilizados no pagamento de determinada finalidade, conforme 
Portaria SOF nº 1, de 19 de fevereiro de 2001. Dessa forma, percebe-se que expressão foi utilizada 
para referir-se tão somente às categorias contratuais. 

Diante disso, é necessário definir o significado da expressão “fonte diferenciada de recursos”. 
Marçal Justen Filho, em sua obra Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 
Editora Dialética, 15ª Edição, São Paulo, Ano de 2012, página 122 apresenta esse conceito: 

 
“(…). É que restringir a preferência ao âmbito estrito da rubrica orçamentária conduziria à 
possibilidade de o Estado controlar o processo de liquidação das dívidas. Então, bastaria liberar 
recursos para determinadas rubricas e não para outras: o resultado seria a frustração da ordem 
cronológica das exigibilidades. Credores que fossem menos simpáticos aos olhos dos governantes 
não receberiam os pagamentos, na medida em que não ocorreria a liberação dos recursos para as 
rubricas orçamentárias “adequadas”. Mais ainda, solução dessa ordem reflete um evidente 
incentivo à corrupção, cuja repressão seria extremamente problemática. Dito de outro modo, não 
se pode admitir interpretação que se configura incompatível com o espírito da regra legal e com o 
princípio da moralidade consagrado constitucionalmente. 
Outra questão que pode dar margem de dúvidas se relaciona com o conceito de fonte diferenciada 
de recursos. Não é possível interpretar o texto legislativo na acepção de “rubricas 
orçamentárias”. O legislador, quando pretendeu indicar essa figura, sempre o fez de modo 
expresso e específico. Portanto, haveria de admitir-se que teria ocorrido erro na formulação 
redacional legislativa - o que não pode ser excluído de modo absoluto, mas deve ser reputado 
como excepcional. Mas o argumento mais relevante reside em que adotar a aludida interpretação 
conduziria a neutralizar a eficiência do dispositivo. É que restringir a preferência ao âmbito 
estrito da rubrica orçamentária conduziria à possibilidade de o Estado controlar o processo de 
liquidação das dívidas. Então, bastaria liberar recursos para determinadas rubricas e não para 
outras: o resultado seria a frustração da ordem cronológica das exigibilidades. Credores que 
fossem menos simpáticos aos olhos dos governantes não receberiam os pagamentos, na medida 
em que não ocorreria a liberação dos recursos para as rubricas orçamentárias “adequadas”. 
[..] 
Diante de tais considerações deve reputar-se que a expressão legislativa relaciona-se à 
sistematização realizada pelo próprio art. 5º, quando se refere a “fornecimento de bens, 
locações, realização de obras e prestação de serviços”. As verbas destinadas a cada um desses 
grupos de contratações deverão ser consideradas como “fontes diferenciadas de recursos”, de 
modo que o pagamento correspondente terá de respeitar a ordem cronológica das referidas 
categorias." (grifos nossos) 
 

Ademais, no caso concreto, foi utilizado como critério de auditoria, além da Lei de licitações e 
Contratos, a Portaria n° 378/2014-GABINETE, expedida pelo Secretário Estadual da Fazenda, 
considerando a Notificação Recomendatória n° 017/2013, do Ministério Público do Estado para 
cumprimento do art. 5° da lei de Licitações. Cumpre esclarecer que a referida portaria estabelece no 
seu art. 2° as hipóteses de quebra da ordem cronológica de pagamento das exigibilidades, entre as 
quais: I-grave perturbação da ordem; II - estado de emergência; III - calamidade pública; IV-decisão 
judicial; e V-relevante ou urgente interesse público. Ressalta-se ainda que as situações previstas nos 
incisos I, II e III deste artigo devem ser declaradas por meio de ato emanado da autoridade 
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competente, e no caso do inciso V, por meio de ato emanado pelo ordenador de despesa, e que os 
atos de que trata essas situações excepcionais deverão ser publicados pelo ordenador da despesa no 
prazo de 10 (dez) dias após a assinatura. 

Desse modo, não sendo verificadas quaisquer das situações definidas na referida portaria, são 
considerados irregulares os atos dos gestores que autorizarem os pagamentos em desacordo com a 
ordem cronológica de pagamento dos credores. 

 
3.2 Das Decisões dos Tribunais de Contas sobre o tema em análise 
 

O Tribunal de Contas do Estado de Roraima ao analisar tal situação, decidiu conforme Acórdão 
n° 090/2017- Segunda Câmara-TCE/RR, publicado no DOE n° 3048, de 25/07/2017, cujo 
enunciado: 
 

“É irregular o pagamento em desobediência a estrita ordem cronológica das datas de 
exigibilidades das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e 
prestação de serviços, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante 
prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada, nos termos do art. 5° da 
Lei de Licitações e Contratos”. 

  
A preocupação com o tema em realce também foi objeto de destaque na Decisão 

28/2012/GCPCN do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE/RO), com análise do Decreto 
estadual 16.498/2012, que regulamentava a ordem cronológica de exigibilidade de pagamento no 
âmbito da Administração Pública estadual. Concluiu o julgado por notificar a Administração acerca 
das seguintes imperfeições e omissões na norma: 

 
“(a) considere o termo inicial de exigibilidade do pagamento a data da apresentação do 
documento de cobrança, sem prejuízo da apresentação dos demais documentos exigidos no 
contrato, na forma determinada no inciso “II”, alínea “b”, item “i”, da Decisão mencionada;  
(b) regulamente as obrigações da contratada e do contratante no tocante à fiscalização periódica 
da manutenção dos requisitos de habilitação durante a execução contratual, especialmente da 
regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista, na forma determinada no inciso “II”, alínea 
“b”, item “ii”, da Decisão mencionada;  
(c) estabeleça prazo(s) máximo(s) para a conclusão dos atos relativos à liquidação da despesa ou 
rejeição dos serviços prestados ou dos bens fornecidos, a contar da apresentação do documento 
de cobrança, incluídos nesse prazo, conforme o caso, o recebimento provisório e definitivo do 
objeto contratado, na forma determinada no inciso “II”, alínea “e”, da Decisão mencionada;  
(d) discipline as hipóteses de suspensão ou rejeição do pedido de inscrição do crédito na ordem 
cronológica de exigibilidade, estando vedada, em princípio, a retenção de pagamento de despesas 
já liquidadas, ressalvadas as exceções legalmente previstas, na forma determinada no inciso “II”, 
alínea “c”, da Decisão mencionada;  
(e) fixe prazo máximo para a emissão de parecer pela Procuradoria do Estado, nos casos em que 
for instada a se manifestar;  
(f) regulamente o procedimento administrativo de justificação prévia da quebra da ordem 
cronológica de exigibilidade de pagamento, bem como das respectivas hipóteses motivadoras, 
ainda que em caráter exemplificativo;  
(g) fixe o prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado da apresentação da fatura, para 
pagamento das despesas relativas a contratações de compras, serviços em geral, obras e serviços 
de engenharia que sejam realizadas por força da dispensa de licitação mencionada no inciso II do 
artigo 24 da Lei no 8.666/93, sem prejuízo da previsão de prazos especiais, menores a 30 (trinta) 
dias, para o pagamento de despesas relativas a parcelas mensais ou periódicas que isoladamente 
sejam consideradas de pequeno valor, embora o preço global do contrato não autorize a dispensa 
de licitação;  
(h) estabeleça a obrigatoriedade da observância e incorporação das regras da regulamentação 
executiva, ainda que por remissão indireta, aos instrumentos convocatórios e contratos 
administrativos doravante firmados. 
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O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCM/RJ), em Sessão Plenária do dia 
06/07/2017, decidiu, por unanimidade, pela adoção de medidas mais enérgicas na Administração 
Pública do Município do Rio de Janeiro, visando acabar com a subjetividade e a pessoalidade na 
realização de pagamentos pela Administração Pública. Importante mencionar que essa decisão está 
em consonância com a orientação da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil – 
ATRICON, especificada no Anexo Único da Resolução ATRICON nº 8/2014, sobre a necessidade 
das Cortes de Contas controlarem o cumprimento do artigo 5º da Lei de Licitações.  

Outro exemplo calçado na Diretriz da ATRICON consta na Portaria TC 264/2015, do Tribunal 
de Contas do Estado de Pernambuco (TCE/PE), que dispõe sobre a transparência e os critérios para 
liquidação de despesas e pagamentos, em ordem cronológica, das obrigações financeiras regidas 
pelas Leis 8.666/1993 e 4.320/1964. Na mesma esteira, o Tribunal de Contas da União se 
manifestou sobre a matéria, conforme Representação formulada com relação à ordem cronológica 
dos pagamentos a fornecedores de bens e serviços no âmbito da administração pública, nos termos 
do Acórdão nº 551/2016 – TCU – Plenário: 

 
“ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as 
razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. conhecer da representação, visto que atende aos requisitos dos arts. 235 e 237, inciso VI, do 
Regimento Interno do TCU; 
9.2. determinar à Secretaria de Gestão, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
(Seges/MP) que elabore, no prazo de 90 (noventa) dias, norma que regulamente, no âmbito do 
Sistema de Serviços Gerais (Sisg), o disposto no art. 5º, caput, da Lei 8.666/1993, com vistas à 
observância da ordem cronológica de pagamento de obrigações decorrentes de fornecimento de 
bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, atentando especialmente para os 
seguintes pontos: 
9.2.1. a ocasião em que o credor deverá ser inserido na sequência de pagamentos, considerando: 
9.2.1.1 a demonstração, para o ingresso na fila, do adimplemento da parcela contratual mediante 
a apresentação de fatura ou documento equivalente pelo contratado; 
9.2.1.2. o cumprimento das demais condições legais e contratuais exigíveis, esclarecido que, no 
caso de ausência de comprovação da regularidade trabalhista, inclusive salários e demais verbas 
trabalhistas, previdência social e FGTS, cabe o ingresso na fila e a correspondente retenção do 
valor devido no momento do pagamento; 
9.2.2. as situações que poderão vir a constituir, ainda que não de forma taxativa, relevantes 
razões de interesse público, a permitir excepcionar a regra da ordem cronológica, a propósito do 
que estabelece a parte final do artigo 5o, caput, da Lei 8.666/1993; 
9.3. determinar à Selog que monitore a implementação da determinação constante deste acórdão 
e, uma vez publicada a norma de que trata o item 9.2, submeta os autos novamente ao relator, a 
fim que seja avaliada a expedição de determinação semelhante aos demais órgãos governantes 
superiores; 
9.4. encaminhar cópia do presente acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam, ao 
Senado Federal, à Câmara dos Deputados, ao Tribunal de Contas da União, à Secretaria de 
Gestão e ao Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, ambos do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, ao Conselho Nacional de Justiça e ao 
Conselho Nacional do Ministério Público”. 

 
Outros órgãos adotaram, como forma de transparência na gestão dos recursos públicos, a 

divulgação da ordem cronológica de pagamentos dos credores em seus portais na internet. Como 
exemplo dessa prática, cita-se o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, 
que divulga em seu site a relação contendo a cronologia dos pagamentos. 

No âmbito do portal de compras do Governo Federal foi editada a Instrução Normativa  
n° 02/2016, que estabelece, inclusive, um modelo padronizado para apresentação dos órgãos, 
visando transmitir mais transparência a todo processo de pagamentos. Cada unidade administrativa 
deverá organizar suas próprias listas de credores, a serem ordenadas segundo a categoria do 
contrato que deu origem à obrigação (fornecimento de bens, locação, prestação de serviços ou 
realização de obras), conforme o previsto no art. 2º da referida instrução. 
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Em todo esse contexto, importante alertar que o descumprimento da regra contida no art. 5° da 
Lei de Licitações e Contratos, acrescentado a outras irregularidades, pode ensejar não apenas a 
reprovação das contas do gestor responsável, como também em eventual imputação em crime de 
responsabilidade, e até mesmo na hipótese de improbidade administrativa.  

 

3.3. Do sistema de análise da cronologia de pagamentos 
 

O sistema encontra-se no ambiente externo (internet) e interno (intranet) do Tribunal de Contas 
do Estado de Roraima. Atualmente, para acesso à plataforma BI, existem 05 (cinco) critérios de 
auditoria disponíveis para análise da cronologia dos pagamentos, que geram os seguintes relatórios: 
relatórios de preterições por unidade orçamentária (preterições por UO), relatórios de preterições 
por processo (preterições por processo), relatórios de preterições por CNPJ do credor (preterições 
por CNPJ credor), relatórios de preterições por unidade orçamentária e CNPJ do credor (preterições 
por UO e CNPJ) e relatórios de preterições por unidade orçamentária, CNPJ do credor e processo 
(preterições por UO, CNPJ e processo).  

Nas análises efetuadas em auditoria de obras de linhas de transmissão e, também, nos exames 
das licitações de medicamentos, evidenciaram diversas situações de descumprimento da cronologia 
dos pagamentos, sendo que os valores das preterições alcançaram o montante de R$ 
328.427.375,49, ou seja, valor bem próximo dos volumes de recursos fiscalizados, conforme 
apresentado na Tabela 1 a seguir: 

 
N° Processo Quantidade de Preterições Valor Fiscalizado (R$) Valores preteridos (R$) 

0313/2014 440 200.566.037,30 224.057.787,18 

0101/2016 12 12.830.000,00 2.834.154,44 

0195/2016 45 16.683.893,87 33.402.510,69 

0590/2016 31 15.417.266,91 8.646.486,16 

0461/2016 67 24.670.617,42 39.973.940,77 

01198/2017 107 66.333.395,24 19.512.496,25 

Total 702 336.501.210,74 328.427.375,49 

Fonte: Valores de preterição apurados nos processos analisados 

Tabela 1 – Valores de preterição apurados nos processos analisados 

 

Portanto, a utilização do BI em auditoria mostrou-se extremamente eficiente para análise dos 
dados orçamentários e financeiros fornecidos pelo sistema de contabilidade e finanças do auditado, 
gerando relatório gerencial adaptável às necessidades de cada auditoria, indicando os responsáveis, 
credores, processos, fonte de recursos, n° da liquidação, data da liquidação, n° da ordem bancária, 
valor da ordem bancária preterida, quantidades de dias preteridos e o fornecimento de relatório 
resumido nas extensões .pdf ou .xls. 
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4.0 DA ANÁLISE DO SUPERFATURAMENTO DE PREÇOS 

4.1 Histórico 

 
A análise do superfaturamento de preços tem origem quando os preços dos serviços ou materiais 

não se apresentam compatíveis com os parâmetros oficiais do mercado, tais como: SICRO, SINAPI, 
entre outras referências da área.  

Esse trabalho apresenta como origem do parâmetro de preços as notas fiscais de aquisições de 
materiais e equipamentos. Assim, foi necessária a obtenção da referência de custos para a análise, 
na auditoria referente ao processo n° 0665/2015 que tratava do exame da regularidade dos contratos 
de obras de linhas de transmissão no Estado de Roraima (objeto: serviço de revitalização de 
75,59Km de linha de transmissão na tensão de 69Kv entre a SE Jatapu e a SE São João da Baliza, 
início no BAY de saída de 69Kv na SE Jatapu e Final do BAY de entrada de 69Kv na SE São João 
da Baliza).  

Nessa auditoria foi observado que os preços dos materiais e equipamentos, que adotavam BDI 
diferenciado no valor de 16,42% para fornecimento, não continham no Projeto Básico as referências 
de preços para a análise, e eram adotadas tão somente as expressões “mercado local” nas planilhas 
orçamentárias do Projeto Básico. 

Dessa forma, e diante da ausência de qualquer parâmetro que justificasse a adoção dos preços 
praticados pela Administração e pela empresa contratada, partiu-se para análise dos custos com base 
no princípio da verdade real, adotado no Direito Penal como sendo aquele que deve haver uma 
busca da verdadeira realidade dos fatos. Outrossim, foram solicitadas, inicialmente junto ao órgão 
auditado, as notas fiscais de aquisição dos materiais e equipamentos eletromecânicos, posto que 
esses itens representavam mais da metade do valor orçado e contratado. Com base nisso e na 
indisponibilidade de informações e/ou justificativas apresentadas, partiu-se para a solicitação das 
notas fiscais junto à Secretaria Estadual de Fazenda por meio de circularização. Posteriormente, 
após a solicitação de prorrogação de prazo pelo órgão fazendário estadual e de reunião de 
“sensibilização” com os responsáveis pelo setor de inteligência fazendária, as informações foram 
disponibilizadas, compiladas e utilizadas na auditoria, as quais, revelaram superfaturamento 
variando de 90,37% a 7.093,82% dos preços paradigmas. 

Importante ainda salientar que as notas fiscais, além de descortinarem um padrão de conduta 
adotado em outras obras de linhas de transmissão e subestações na tensão de 69kv, revelaram ainda 
outras irregularidades, como exemplo: superfaturamento de quantidades e fraude à licitação. Cabe 
salientar que ao longo das 05 (cinco) auditorias realizadas em obras desse tipo, detectou-se o 
superfaturamento de preço no valor de total de R$ 10.267.267,59, conforme apresentado na Tabela 
2 a seguir: 

 
N° Processo Valor Fiscalizado (R$) Superfaturamento (R$) 

0665/2016 13.944.719,32 3.106.187,10 

0101/2016 12.830.000,00 801.567,53 

0195/2016 16683.893,87 1.328.335,44 

0590/2016 15.417.266,91 1.855.598,74 

0461/2016 24.670.617,42 3.175.578,78 

Total 83.546.497,52 10.267.267,59 

Fonte: Valores apurados nos processos analisados 

Tabela 2 – Superfaturamento apurado nos processos analisados 
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Quanto à questão do preço, o TCU, em seu Manual de Licitações, ensina que: 

 
"[…] pesquisa de mercado é procedimento para verificação das exigências e condições do 
mercado fornecedor do objeto a licitar. Exemplo: especificação, qualidade, desempenho, prazos 
de entrega, prestação, execução, garantia. Pesquisa de preços é procedimento prévio e 
indispensável à verificação de existência de recursos suficientes para cobrir despesas decorrentes 
de contratação pública. Serve de base também para confronto e exame de propostas em licitação. 
Pesquisar preços é procedimento obrigatório e prévio à realização de processos de contratação 
pública." (BRASIL, 2010)” (grifos nossos) 
 

O TCU apresenta precedente sobre o juízo crítico acerca da consistência de preços no Acórdão 
n° 1.375/2007 Plenário (Sumário)  

 
“Não é admissível que a pesquisa de preços de mercado feita pela entidade seja destituída de 
juízo crítico acerca da consistência dos valores levantados, máxime quando observados indícios 
de preços destoantes dos praticados no mercado”. (grifos nossos) 

 
A respeito desse tema, o Professor Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, assim leciona, in verbis: 

 
“Com frequência, surge a questão da possibilidade de uma Prefeitura servir-se de ampla pesquisa 
realizada por outra, em período recente: A resposta deve considerar dois aspectos: 
1. custo de vida e preços em geral — como regra, há indicadores oficiais do custo de vida 
envolvendo as cidades brasileiras, pelo menos das grandes capitais. Se os índices são bastante 
próximos, podem ser utilizados os bancos de dados da pesquisa realizada, desde que satisfeito 
também o item seguinte; 
2. nas compras ordinárias, corriqueiras, da Administração, envolvendo quase que unicamente o 
mercado local, é de todo conveniente que seja promovida pesquisa de reforço para corroborar os 
dados básicos da pesquisa promovida por outra entidade. A combinação desses dois parâmetros 
constitui um guia seguro para a ação administrativa (In: Sistema de registro de preços e pregão. 
2. ed. BH: Fórum, 2006, p. 218-219).” (grifos nossos) 

 
Ademais, a utilização de preços discrepantes com os estabelecidos pelo mercado pode incorrer 

na tipificação penal prevista no art. 96 da Lei n° 8.666/1993, in verbis: 
 

Art.96. Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, 
licitação instaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias, ou contrato dela 
decorrente: 
I-elevando arbitrariamente os preços; 
II-vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada; 
III-entregando uma mercadoria por outra; 
IV-alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida; 
V-tornando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta ou a execução do 
contrato: 
Pena-detenção, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa. (grifos nossos) 

 
Na mesma esteira sobre a utilização de notas fiscais em face a ausência de referenciais de 

preços, cabe citar o Acórdão n° 2109/2016 – Plenário (Tomada de Contas Especial, Relator 
Ministro Benjamin Zymler) 

 
“Contrato Administrativo. Superfaturamento. Metodologia. Referência. Cálculo. Custo. Nota 
fiscal. Quando não for possível obter nenhum valor referencial de um determinado serviço para 
apuração de eventual superfaturamento, admite-se a utilização de valores constantes de notas 
fiscais de fornecedores das contratadas como parâmetro de mercado (acrescido de eventuais 
custos indiretos e do BDI)”. (grifos nossos) 
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Em outros precedentes do TCU (Acórdãos 157/2009-Plenário e 993/2009-Plenário), admitiu-se 

o uso de notas fiscais para a apuração de sobrepreço em contratos de obras públicas, desde que 
houvesse incoerências grosseiras nos preços dos insumos, e nas hipóteses em que tais 
inconsistências sejam materialmente relevantes e capazes de propiciar um enriquecimento ilícito do 
contratado.  

No mesmo sentido foram as decisões do Tribunal de Contas da União que culminaram no 
Acórdão n° 1990/2015-Plenário e no elucidativo Acórdão n° 168/2011- Plenário. Tal metodologia 
vem sendo amplamente utilizada nos processos abertos pelo TCU no âmbito da “Operação Lava 
Jato”, que vem descortinando um dos maiores esquemas de corrupção do país.  

Ainda nessa toada, quanto ao uso de notas fiscais como referências de preço, é importante 
mencionar as observações do Ministro Valmir Campelo, ao relatar fiscalização na Refinaria 
Presidente Getúlio Vargas – Repar, no qual afirmou: 

 
 “Com efeito, diante da inexistência de referenciais nos sistemas federais tais como Sinapi e o 
Sicro, não deve o Tribunal quedar-se manietado, eximindo-se de apreciar a compatibilidade dos 
preços de obras públicas com os preços de mercado. Deve, portanto, utilizar-se de outros 
referenciais confiáveis disponíveis, desde que adequados à avaliação da obra sob fiscalização, em 
razão das especificidades a ela inerentes, sempre orientado pela busca da verdade material e 
zelando pela boa e regular aplicação dos recursos públicos.”(voto condutor do Acórdão 
168/2011-TCU-Plenário)”. 
 

No mesmo sentido, o Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas – IBRAOP prevê, por 
meio da Orientação Técnica OT - IBR 005/2012, a possibilidade de utilização de fontes alternativas 
para análise do superfaturamento, quando não estão presentes os fontes oficiais de preços, tais como 
SINAPI ou SICRO, conforme segue o excerto in verbis: 
 

“III. Fontes alternativas 
a) A utilização de fontes alternativas é empregada quando as fontes oficiais e privadas não 
puderem ser adotadas como preços paradigmas de mercado ou quando as fontes oficiais, em 
casos específicos e tecnicamente justificados, não se mostrarem a melhor representação da 
realidade. Nesses casos, os preços paradigmas de mercado podem ser obtidos das seguintes 
fontes: 
a.1) Custos efetivamente incorridos pelo contratado, obtidos mediante contratos de prestação de 
serviços com empresas subcontratadas, notas fiscais de aquisição de materiais e equipamentos 
aplicados na obra ou folhas de pagamento do contratado, acompanhadas das guias de 
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência (GFIP) vinculadas à obra; 
a.2) Editais e contratos de obras semelhantes ou cujo objeto compreendeu a execução dos 
serviços pesquisados; e. 
a.3) Cotações obtidas diretamente junto a fornecedores ou prestadores de serviço devendo-se 
considerar as superestimativas que, em geral, acompanham tais promessas, confrontando-as, 
sempre que possível, com dados de negócios efetivamente realizados”.(grifos nossos) 

 
É de se destacar que Código Tributário Nacional estabelece: 

 
“Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, por parte da 
Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação 
econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus 
negócios ou atividades. 
§ 1o Excetuam-se do disposto neste artigo, além dos casos previstos no art. 199, os seguintes: 
I – requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça; 
II – solicitações de autoridade administrativa no interesse da Administração Pública, desde que 
seja comprovada a instauração regular de processo administrativo, no órgão ou na entidade 
respectiva, com o objetivo de investigar o sujeito passivo a que se refere a informação, por 
prática de infração administrativa. 
§ 2o O intercâmbio de informação sigilosa, no âmbito da Administração Pública, será realizado 
mediante processo regularmente instaurado, e a entrega será feita pessoalmente à autoridade 
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solicitante, mediante recibo, que formalize a transferência e assegure a preservação do sigilo.” 
(grifos nossos) 

 
Nesse contexto, cabe registrar que o Tribunal de Contas do Estado de Roraima-TCE/RR, 

visando aperfeiçoar os mecanismos de fiscalização, celebrou, em 20/07/2015, acordo de cooperação 
Técnica com o Governo do Estado de Roraima, para intercâmbio de dados, informações, 
experiências, tecnologias e cooperação mútua, bem como realização conjunta de trabalho de 
fiscalização e auditorias. 

É importante salientar que toda a instrução e processo no âmbito do Tribunal estão revestidos de 
sigilo, nos termos art. 155 do Regimento Interno do Tribunal de Contas e frisar que a Resolução n° 
002/2017-TCERR/PLENO, dispõe sobre a classificação da informação quanto à sua 
confidencialidade.  Considera-se ainda,  o disposto nos incisos X e XXXIII do art. 5º, no inciso II 
do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal, e, adicionalmente na Lei Federal nº 
12.527, de 18 de novembro de 2011, sobre acesso à informação e direito à intimidade, à vida 
privada, à honra e à imagem. Considerando que o Tribunal de Contas produz e detém a custódia de 
informações no exercício de suas competências, e que eventual sigilo dessas informações deve ser 
resguardado, considerando as hipóteses de sigilo previstas em legislação específica, como sigilo 
fiscal, bancário, de operação e serviços no mercado de capitais, comercial, profissional e industrial, 
bem assim, aquelas envolvendo segredo de justiça e denúncias, logo, deve ser dado tratamento 
especial pela auditoria quanto à custódia desse tipo de informações.  

 
4.2. Do sistema de acesso às notas fiscais eletrônicas (NFe) 

 
O sistema foi desenvolvido considerando 04 (quatro) critérios, ou módulos de consulta e 

análise, sendo que os 03 (três) primeiros possuem acesso ao banco de dados da SEFAZ/RR 
(SEFITNet), previamente “baixado” pelo TCE/RR, visando otimizar a velocidade de 
processamento, e o quarto e último módulo possui acesso direto e on line ao banco de dados da 
unidade jurisdicionada, conforme acordo de cooperação técnica firmado entre o Tribunal de Contas 
do Estado e o Governo do Estado de Roraima. O primeiro módulo de consulta refere-se à 
verificação e consulta das NFe’s por emissor (Emissor), o segundo módulo consiste na verificação e 
consulta das NFe´s emitidas por unidades jurisdicionadas (Jurisdicionados), o terceiro módulo 
refere-se na verificação e consulta das NFe`s por notas (Notas) e por derradeiro, o quarto módulo, 
refere-se à verificação e consulta das NFe’s por produtos (Produtos). 

Para utilização desse primeiro módulo são necessárias 03 (três) informações básicas para 
consulta: o CNPJ da empresa contratada, a data de início e de fim da pesquisa das notas fiscais 
emitidas. Nessa consulta é possível ainda verificar se a empresa possui filiais e ainda, se foram 
emitidas notas fiscais em favor delas. Por se tratar de acesso direto ao banco de dados do 
jurisdicionado, a consulta por vezes é demorada, e no caso de situações de conflito na pesquisa, 
sempre é prudente a confirmação das notas fiscais junto ao órgão fazendário. 

Por final, após o retorno de informações sobre as notas fiscais, o sistema apresenta uma 
funcionalidade que consiste no acesso à nota fiscal eletrônica, composta por 44 (quarenta e quatro) 
posições que serve para identificar uma determinada NFe, por meio de captura desses dígitos e 
inserção no portal da nota fiscal eletrônica na chave de acesso para geração, verificação, impressão 
e download. Da mesma forma, é possível a verificação, geração, impressão e download da nota 
fiscal eletrônica utilizando o mesmo mecanismo de captura da chave de acesso no portal 
www.fsist.com. 
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5.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A utilização do BI para análise de dados mostrou-se uma poderosa ferramenta para verificação 
do cumprimento da cronologia de pagamentos, assim como, na obtenção de evidências técnicas 
robustas para análise do superfaturamento de obras públicas, notadamente aquelas em que os itens 
de fornecimento de materiais e equipamentos possuem peso expressivo na curva ABC da planilha 
orçamentária, assim como, auxiliando na transparência da despesa pública e no combate à 
corrupção. Cabe destacar que sua aplicação pode ser realizada em qualquer objeto contratado, 
citando como exemplo, o exame das licitações referentes à aquisição de medicamentos, que 
originou parte do presente trabalho.  

Diante do exposto, e buscando o aprimoramento contínuo, sugere-se o uso das ferramentas 
apresentadas nesse trabalho em auditoria nos demais órgãos que utilizam variados sistemas de 
contabilidade, haja vista a possibilidade de integração e harmonização dos dados a serem 
minerados,  constituindo um repositório de dados que permitirá o cruzamento dos dados, análises, 
definição de pontos de controle pela auditoria e geração de relatórios sistematizados. 
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