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VÍCIOS CONCEITUAIS E IRREGULARIDADES NA CONDUÇÃO DE 

PROGRAMA GOVERNAMENTAL FEDERAL: INEFICIÊNCIA NA 

CONSTRUÇÃO DE CRECHES COM TECNOLOGIA INOVADORA 
Cezar Augusto Pinto Motta 

RESUMO 

O artigo aborda as deficiências conceituais e irregularidades verificadas em programa 
governamental federal que visou à implantação de creches utilizando tecnologia inovadora 
específica, resultando em falhas no processo de execução, frustrando as expectativas de resolução 
das demandas a que se destinava. 
Em linhas gerais, verificou-se que a concepção da contratação da tecnologia inovadora referida 
não teve adequação à cultura técnica vigente, resultando em equívocos, desde a própria validação 
tecnológica, licitação e execução contratual, passando pela inexistência de repasse de 
conhecimento técnico aos gestores locais, tendo por consequência a ineficiência da atuação 
governamental. 
No estudo, são demonstradas as principais causas do insucesso do programa na construção de 
creches contratadas a partir do RDC no 94/2012 (Sul/Sudeste, Grupo 5 - Rio Grande do Sul), 
verificadas in loco por amostragem. 
Os “achados” diferem do viés usual das auditorias tradicionais, uma vez que o fracionamento das 
etapas do processo de planejamento, repasse tecnológico e financeiro, de contratação, de gestão 
dos contratos e controle/fiscalização, dificultou sobremaneira a abordagem por cada um dos 
controladores e fiscais envolvidos, uma vez que as ações de controle não possuem uma  articulação 
coordenada entre os distinto atores envolvidos. 
Como consequência das condições fáticas verificadas, evidenciaram-se falhas sistêmicas que 
dificultaram o alcance dos objetivos do programa, o que permite que a análise feita no artigo possa 
servir como referência ou base conceitual à adoção de medidas preventivas que evitem a repetição 
de problemas similares, funcionando como alerta aos gestores acerca da premência do exame mais 
aprofundado do contexto anterior à adesão aos programas governamentais e da verificação de 
suas metodologias e evidenciação de suas consistências. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A elaboração e consecução dos programas governamentais pressupõe a existência de estudos 

consistentes para sua implantação adequada, tudo isso acompanhado de um conjunto de normativas 

e regras para sua estruturação e execução, incluída a fiscalização das ações resultantes. 

Conforme o sítio eletrônico do FNDE (www.fnde.gov.br/programas/proinfância/), o Programa 

Proinfância é a “principal ação do FNDE no campo da infraestrutura educacional, presta 

assistência técnica e transfere recursos financeiros a municípios e ao Distrito Federal para 

construir creches e adquirir equipamentos e mobiliários para a educação infantil”, sendo uma das 

ações do Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE, instituído pela Resolução/CD/FNDE no 6, 

de 24/04/07. 
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A aceleração do ritmo do Programa, a partir de 2010, deveu-se ao estabelecimento do ano de 

2016 como limite para a universalização progressiva e gratuita do fornecimento de vagas no ensino 

dos quatro aos dezessete anos, pela Emenda Constitucional no 59, embora o dever estatal em prestar 

a educação universalmente estar gravado na Constituição Federal (arts. 208 a 214), na LDB (art. 4º) 

e no ECA (art. 54). 

Ante este prazo, os gestores municipais foram obrigados a viabilizar a obtenção de recursos, via 

de regra inexistentes em seus orçamentos próprios, visando ao cumprimento do mandamento 

constitucional. 

A oferta de recursos federais e a execução de obras de modo rápido passou a ser um atrativo 

excepcional a estes gestores e, neste sentido, pode-se dizer que se acreditou em uma solução ideal: 

recursos disponíveis por um lado e solução rápida, por outro, tudo isso num contexto de condições 

econômicas favoráveis. 

Estas foram as condicionantes anteriores aos processos licitatórios realizados na esfera federal 

que resultaram num volume significativo de contratações em um espaço de tempo restrito, onde se 

inclui a amostra escolhida neste artigo. 

No presente estudo são feitas considerações acerca das falhas sistêmicas verificadas em todo o 

processo de licitação e contratação, checadas in loco em amostra específica ao Rio Grande do Sul, 

com visitação e exame mais acurado às obras localizadas na região central do Estado. Em função 

das limitações de espaço para maior detalhamento, a análise sobre acórdãos do TCU e auditorias 

específicas de outros entes de fiscalização e controle não será feita, exceto pontualmente, uma vez 

que, embora alguns aspectos sejam similares, tratam-se de documentos que mereceriam uma 

avaliação mais profunda, o que não se alcançaria realizar neste espaço. 

 
2. PREMISSAS DO PROGRAMA, REQUISITOS LEGAIS E TÉCNICOS DESATENDIDOS 

 
Devido às dificuldades na execução de obras com tecnologias convencionais, como referia o 

FNDE (documento legalidade_adesao_municípios, disponível em seu sítio eletrônico), teria havido 

a opção pela busca de tecnologias de execução mais adequada. 
 
tendo em vista as dificuldades enfrentadas pelos entes federados na contratação e execução das 
obras, o prazo de 720 dias inicialmente previsto para a efetiva conclusão não tem sido cumprido, 
havendo, ainda, convênios celebrados em 2007 e 2008 que se encontram vigentes. Logo, 
diariamente, formalizam-se termos aditivos de prazo de convênios para conclusão de creches do 
Proinfância, sob a alegação de baixo ritmo de execução das obras, paralisação de serviços, 
adversidades climáticas, entre outros. 
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Ante a opção pelo emprego de tecnologias inovadoras, foram estabelecidas premissas 

motivadoras da implantação e expansão do programa1, sob esta nova forma, que eram: 
 
Custo da construção – custo global da obra compatível ou menor que o preço de referência do 
FNDE para Estabelecimentos de Ensino Público. 
Tempo de execução – finalização da obra em tempo reduzido, utilizando para tal um processo 
licitatório e de contratação mais eficiente e transparente e uma metodologia de projeto e 
construção mais rápida e limpa. 
Qualidade da construção – garantia de qualidade do ambiente construído, através dos recursos 
oferecidos pela industrialização de construção, e da possibilidade de mensuração de requisitos de 
desempenho do edifício, previstos pela NBR 15575. 
 

Estes requisitos estão plenamente alinhados com os conceitos atuais da industrialização de 

construção e aos princípios de gestão pública. No entanto, não houve a confirmação efetiva de seu 

alcance na amostra examinada, como se verá. 

As constatações adiante discutidas permitem dizer, de antemão, que foram desconsideradas 

várias condições práticas envolvidas, tais como a expertise em executar tais obras, a disponibilidade 

de mão de obra qualificada, resultando na frustração das premissas originais. 

No caso do custo final, a demora na fruição das creches, os necessários retrabalhos, as 

atividades de refazimento de licitações e/ou projetos, assim como os possíveis custos de 

manutenção tenderam a aumentar o custo final da edificação – quando viável a retomada dos 

projeto, fazendo-as equivalentes ou até mesmo mais dispendiosas aos cofres públicos do que 

aquelas convencionais. 

O tempo de execução verificado não se confirmou reduzido, visto a inexecução, demora, e/ou 

paralisação da maioria das obras visitadas, extrapolando todas as expectativas originais, inclusive se 

as mesmas fossem executadas de forma convencional. 

A qualidade, embora a empresa noticiasse a homologação de seu sistema construtivo, não se 

pôde confirmar na prática, visto a inexistência de obras entregues e em funcionamento pleno dentro 

da amostra escolhida, além do fato registrado de que as obras visitadas amostralmente2, em sua 

quase totalidade apresentaram problemas. Em especial nos painéis já instalados ou depositados nos 

canteiros de obra, em grande parte abandonados ou estocados sem cuidado adequado, ou mesmo na 

execução dos radiers executados.  

A situação da amostra inicial (região central do RS) foi confirmada nas demais regiões do 

Estado, conforme levantamentos realizados nos Serviços Regionais do TCE RS. 

                                                
1 http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/proinfancia-metodologias-inovadoras?... 
2 Amostra de obras visitadas in loco, na região central do Rio Grande do Sul, constando de 13 obras.  
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Desta forma, todas as vantagens anunciadas – e, diga-se, tecnicamente viáveis, em um processo 

bem conduzido – não foram alcançadas. 

Ressalta-se que os projetos das creches desconsideraram as peculiaridades regionais brasileiras 

de clima, hábitos e costumes, determinando uma padronização inadequada, que se tentou superar 

pela exigência de terrenos planos e com dimensões regulares, o que certamente - nos moldes da 

creches convencionais - resultaria em adaptações futuras, acrescendo mais custos aos municípios e 

um desempenho inferior do que se fossem proporcionados projetos regionalizados ou locais. 

O período considerado para a determinação do conjunto de achados citados é janeiro de 2016, 

quando se concluia a análise preliminar do TCE RS, mesmo que as ações de auditoria, 

acompanhamento e participação em reuniões com entidades e órgãos envolvidos no fomento, 

repasse de verbas, execução, representação e fiscalização tenha mantido um calendário mais longo, 

sem que se conseguisse verificar solução satisfatória e ampla para parte significativa das obras que 

se mantiveram em condição de paralisação, até dias recentes. 

 
2.1. Adesão dos municípios a Ata de Registro de Preços vinculada a RDC Específico 

 
Sem executar nenhuma obra de creche, o FNDE realizou processo licitatório (RDC no 

94/2012), que resultou na Ata de Registro de Preços no 59/2013, tornando-se titular de contrato 

original com a empresa vencedora do certame, sobre o qual não exerceu qualquer ato a não ser de 

oferecer a denominada “carona” aos municípios interessados. 

Esta última parte da assertiva importa ser referida, visto que a vigência de uma ARP se 

restringe ao período de um ano, após o que finda sua relação com a Contratada. Neste caso, passado 

um ano do início da vigência da ARP, o vínculo federal e da empresa contratada se extinguiu, 

restando toda a responsabilidade de gestão da relação com a empresa, dispersa pelos distintos 

municípios beneficiários do programa, em uma condição de disparidade de porte e equipes técnicas, 

por exemplo, restando ao FNDE a fiscalização sobre os próprios municípios, na condição de 

membros de uma relação em que receberam repasses para execução de obras que não projetaram, 

que não licitaram e sobre as quais sequer opinaram, originalmente.  

Dentro do conjunto de documentos disponibilizado em seu sítio eletrônico, o FNDE 

disponibilizou orientação no sentido de justificar a adesão dos municípios à ARP, defendendo a 

legalidade de todos os atos subsequentes. Junta o Acórdão 2.692/2012 – Plenário do TCU e o 

Comunicado SDG no 27/2013, do TCE SP, que serviriam como base para a adesão proposta. 

Também agrega justificativa embasada no Decreto no 7.581/2011, que inovou ao permitir a 

contratação de obras a partir de Registro de Preços, defendendo ser o direito “um meio de 

transformaçao social”, com o uso de “dinamismo por parte do intérprete”. 
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Sem adentrar mais profundamente na liberalidade adotada pelo Fundo, Justen Filho, citado por 

Baeta (2013, p. 351), ao referir-se à carona, diz que “o maior problema vislumbrado é a adoção de 

solução propícia a gerar práticas eticamente reprováveis”, ao que Baeta complementa, dizendo que 

“O denominado efeito frete pode encarecer artificialmente o preço rgistrado por órgãos 

gerenciadores que celebram atas (...) com fornecedores distantes”. 

No caso em estudo, a empresa fornecedora era localizada em São José do Pinhais-PR e deveria 

realizar suas obras no Rio Grande do Sul e em Alagoas, por exemplo, denotando a possibilidade da 

ocorrência desta impropriedade, no plano teórico. De outro lado, o mesmo autor (p. 352) conclui 

dizendo que “não se admite o uso de SRP para contratações de obras públicas”. 

Na mesma linha, vão a CGU (2014) e o TCU (Acórdão 296/2007), dizendo da impossibilidade 

de tratar obras como se fossem produtos padronizados e de simples aquisição, no mercado. 

 
2.2 Inexistência de Homologação ou Certificação da Tecnologia Inovadora Contratada 

 
O Governo Federal, através do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - 

PGPQ-H, com vínculo no Ministério das Cidades3, estabeleceu o Sistema Nacional de Avaliação 

Técnica de Produtos Inovadores –SiNAT (Portaria 345, de 03/08/07, Ministério das Cidades).  

Embora sem força de Lei, este sistema é a única forma de homologação de produtos e/ou 

serviços inovadores em edificações no âmbito da União, podendo-se concluir, que este esforço 

representa a intenção de estender a toda à cadeia produtiva nacional tais pressupostos como 

requisito à contratação na esfera dos recursos federais, ao menos. Constituem seus objetivos: 

 
I - harmonizar requisitos, critérios e métodos para avaliação técnica de produtos e processos 
inovadores no Brasil (Diretrizes SiNAT), e 
II – harmonizar procedimentos para a concessão de documentos de avaliação técnica de produtos 
e processos inovadores no Brasil (Documento de Avaliação Técnica – DATec). ” 

 
No sítio eletrônico da empresa vencedora4, informava-se que o sistema Wall System era 

“homologado por reconhecidos centros de pesquisa e universidades brasileiras, como o IPT 

(Instituto de Pesquisas Tecnológicas), a Universidade Federal de Santa Maria, Universidade 

Federal de Minas Gerais e Universidade Federal de Ouro Preto”. 

                                                
3 Para esclarecimentos adicionais o sítio eletrônico do PBQP-H/Ministério das Cidades http://pbqp-h.cidades.gov.br, dá acesso a 
informações mais detalhadas sobre o SiNAT. 
4 www.mvcplasticos.com.br/pt/tecnologia/wall-system.html. Consulta em 04/12/15 
 

http://pbqp-h.cidades.gov.br/
http://www.mvcplasticos.com.br/pt/tecnologia/wall-system.html
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Ocorre que não há evidências de esta homologação exista, visto que, como já mencionado, o 

SiNAT seria a única instância federal onde haveria tal informação e no sítio do PGQP-H, nenhuma 

destas instituições mantinha condição de homologadoras5. 

 Visando confirmar a informação, foram enviadas consultas eletrônicas à UFSM/LMCC e ao 

SiNAT, recebendo as seguintes resposta abaixo resumidas: 
 

o LMCC não faz homologação de sistemas construtivos. Realizamos ensaios (no caso da MVC, 
na época realizamos ensaio acústico e Avaliação Pós-Ocupação), que foram apresentados a CEF 
que homologava os sistemas. 
  
Informamos o Sistema Wall-System não foi avaliado no âmbito do Sistema Nacional de 
Avaliação Técnica de Produtos Inovadores - SiNAT do PBQP-H. Assim, o referido sistema não 
atende à exigência da Chancela SiNAT, única reconhecida pelo Ministério das Cidades, para 
utilização de produtos inovadores nos empreendimentos de Habitações de Interesse Social do 
Governo Federal.6 
 

De fato, as instituições mencionadas teriam realizado ensaios tecnológicos verificando 

condições normativas de componentes do sistema, o que não permitiria considerar o grupo de 

materiais, elementos, componentes e subsistemas utilizados como funcionalmente adequados, visto 

que uma homologação deveria considerar o “todo”, como um conjunto ajustado que garantisse 

desempenho global satisfatório às condições normativas, ao longo da vida útil da edificação. 

Ao examinar o Edital do RDC em pauta, percebe-se que o FNDE não exigia a homologação do 

sistema construtivo, mas obrigava à aderência às suas Diretrizes Técnicas para Apresentação de 

Projetos e Construção de Estabelecimentos de Ensino Público, como pré requisito ao exame das 

propostas. Assim define a Introdução do referido documento (Volume I): 
 
Este caderno estabelece requisitos de desempenho para buscar o atendimento às exigências dos 
usuários e tem como objeto sistemas que compõem edifícios voltados para estabelecimentos de 
ensino público, independentemente do sistema construtivo utilizado e de seus materiais 
constituintes. 

 
Considerando que os requisitos a atender e a abordagem destas Diretrizes se assemelham 

àquelas do SiNAT7, pode-se inferir um padrão mínimo que deveria ser adotado no âmbito do 

Governo Federal e, no caso da licitação em tela, se exigiu previamente a Verificação Documental e 

Análise de Declaração de Viabilidade, conduzida pelo Instituto Falcão Bauer - IFB, sobre os 

                                                
5 Estas eram as instituições homologadoras: Concremat – Engenharia e Tecnologia S/A, SP; IFBQ – Instituto Falcão Bauer da 
Qualidade, SP; IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, SP; ITEP – Instituto de Tecnologia de 
Pernambuco, PE; LACTEC– Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento, PR; Lenc – Laboratório de Engenharia e Consultoria 
Ltda, SP; Senai/Criciuma, SC; Tecomat– Tecnologia da Construção e Materiais Ltda, PE; Tesis – Tecnologia de Sistemas em 
Engenharia Ltda, SP; e, Unisinos – Universidade do Vale do Rio dos Sinos, RS. 
6 Os produtos inovadores com a Chancela do SiNAT podem ser consultados no link: http://pbqp-h.cidades.gov.br/projetos_sinat.php 
7 Tanto as Diretrizes do FNDE, quando as Diretrizes SiNAT são disponibilizadas nos respectivos sítios eletrônicos. 

http://pbqp-h.cidades.gov.br/projetos_sinat.php
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resultados de ensaios realizados pelas instituições mencionadas, anteriormente à contratação, 

erroneamente como homologadoras. 

 No relatório de exame das condições de admissibilidade à licitação do IFB, assim constou: 
 
Ressalta-se que a MVC deve comprovar que todo material/sistema ensaiado, 
conforme apresentado nos documentos entregues (relatórios de ensaios e relatórios técnicos) é 
o mesmo utilizado na fabricação do sistema construtivo proposto, devendo estar descriminado no 
memorial descritivo e projetos transpostos a serem entregues.” Grifamos. 

 
Assim, após a contratação, haveria a necessidade de novos relatórios, o que não se constatou 

acontecer, concluindo-se que a tecnologia inovadora contratada não possuia a anunciada 

homologação, tampouco atendia às exigências do Edital do RDC, mantendo-se à margem da 

legalidade. 

 
3. DIAGNÓSTICO DAS OBRAS NO RIO GRANDE DO SUL E IMPROPRIEDADES 
VERIFICADAS 

 
Embora não se pretenda examinar achados de auditoria, pertine que se inicie o estudo 

resumindo os principais pontos levantados em acórdãos do TCU, que demonstraram um quadro 

similar ao que se verificará na amostragem restrita ao Rio Grande do Sul (até janeiro de 2016). 

Os Acórdãos 2600/13, 2580/14 e 608/15 relacionaram inúmeras inconformidades recorrentes 

nas obras do programa, vinculadas aos fatos narrados no artigo, que eram, dentre outros: obras 

paralisadas sendo deterioradas; atrasos injustificáveis; serviços com qualidade deficiente; rescisões 

contratuais sem penalização da contratada e nem execução da garantia do contrato; obras concluídas 

que não estão em operação. 

 
3.1. Diagnóstico Inicial no Rio Grande do Sul 

 
Orientação do TCE RS (TCE, 2015), visando ao acompanhamento das obras no Estado, 

apresentava informações obtidas do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do 

Ministério da Educação - SIMEC)8, demonstrando que “até outubro de 2015, estava prevista a 

construção de 659 escolas do Programa Proinfância distribuídas em 355 municípios do Estado”. 

Os recursos previstos totalizavam mais de R$ 700.000.000,00 (setecentos milhões de reais). 

Até de outubro de 2015, estavam concluídas as obras de 320 escolas de educação infantil, 

distribuídas em 270 municípios do Estado. Outras 339 unidades ainda não estavam concluídas, 

sendo que destas, 08 obras foram canceladas, 178 ainda não foram iniciadas, 97 estão em execução, 

                                                
8 Consulta ao SIMEC realizada em 23/10/2015 às 14:42h 
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06 inacabadas e 50 paralisadas. Em relação às creches com tecnologia inovadora, os quadros 

adiante trazem os dados resumidos para as creches em tecnologia inovadora. 
 

Quadro 1 - Situação da construção de creches do Proinfância no RS, metodologia inovadora 

  
 SITUAÇÃO DA OBRA 

  Metodologia 
Construtiva RS 

Valor 
R$ (mil) 

Não 
Iniciada Execução Inacabada Paralisada Concluída % Concluída 

Inovadora 220 278 140 36 0 40 4 2% 
Fonte: SIMEC - 23/10/2015 

 
Ressalta-se que a situação nacional, no que se refere às tecnologias inovadoras, também tinha 

um percentuial de 2% (dois por cento) de obras concluidas, dentro de um universo de 2.544 

contratos, permitindo inferir-se uma espécie de padrão, de acordo com dados do SIMEC.  
 

Quadro 2 -Situação das obras auditadas, metodologia inovadora - amostragem 

  
 SITUAÇÃO DA OBRA 

  
Metodologia 
Construtiva Amostra 

Valor 
R$ 

(mil) 

Não 
iniciada 

Em 
execução Paralisada Concluída % Concluída 

Inovadora 77 N/I 29 9 37 2 3% 
Fonte: Auditoria TCE/RS 

A partir daqui, o artigo examina aspectos que poderão ser similares aos apontados em outras 

cortes de contas e entes fiscalizadores, mas por tratar-se de análise restrita por  amostra examinada, 

os tópicos ficarão restritos a este limite, embora aplicáveis ao caso geral. 

 
3.2. Dificuldades na Gestão dos Contratos, Fiscalização e Conclusão de Obras  

 
A primeira constatação foi que os gestores e técnicos municipais tiveram dificuldadesm iniciais 

em entender - e, posteriormente assumir - suas responsabilidades na gestão dos contratos que 

assinaram, visto que, via de regra, desconheciam os termos dos processos de licitação, projeto e, 

mesmo, consequências da adesão à Ata de Registro de Preços - ARP. 

No caso dos procedimentos de licitação e contratação, em função dos recursos serem 

repassados através de processo paralelo ao da adesão, não era tão evidente que a contratação da 

empresa estaria desvinculada da União. Por óbvio, a simples leitura dos contratos firmados 

permitiria esta conclusão, mas as peculiariedades do processo como um todo propiciaria a 

existência de dúvidas. 

Em relação ao sistema Wall System, utilizado pela Contratada que, salvo melhor juízo, detém 

seu domínio legal, os municípios tinham muitos questionamentos acerca de eventuais limitações na 

própria fiscalização, visto não possuirem conhecimentos técnicos específicos ao mesmo.  
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Soma-se a isso, o relato da falta de informações tecnológicas e a ausência da efetiva formação 

de mão de obra local para executar as obras, tal como anunciado em fase preliminar, quando o 

FNDE ofertava a adesão e buscava o convencimento dos gestores acerca da tecnologia. 

Após o início das primeiras paralisações de obras e detecção de problemas construtivos, esta 

situaçãos se agravou, visto a inexistência de um suporte, tanto da Contratada, quanto da Sub-

contratada que, a partir de determinado momento praticamente abandonavam as obras, resultando 

em dificuldades na comunicação entre as partes e uma situação caótica nesta relação. 

Especificamente à possibilidade de conclusão das obras após a fase de início de suas 

paralisações - notadamente naquelas que estavam em estágio mais avançado, nada havia que 

indicasse a possibilidade de fornecimento de materiais ou componentes para seu término, tampouco 

se conseguia vislumbrar solução razoável para manutenção de alguma garantia de qualidade e 

manutenção pós-uso. Isto por que, mesmo nas fases em que a empresa estava presente junto aos 

canteiros de obras, muitos eram os painéis de paredese que tiveram problemas de qualidade, tanto 

aqueles “instalados”, quanto aqueles estocados, denontando problemas no processo de concepção 

do sistema construtivo. 

Peculiaridade adicional importante refere-se à paralisação de muitas obras após a execução do 

radier de fundação. A questão, mesmo fora do escopo específico das tecnologias inovadoras, se 

apresentou como um problema adicional.  

Uma, por que, se rompido o contrato – com ou sem o pagamento desta etapa inicial, restava a 

necessidade de demolição e retirada dos resíduos, com custo aos contratantes. Outra, por que, 

muitas foram as situações em que a qualidade da execução dos mesmos não era adequada para a 

continuidade da obra com tecnologia similar ou adaptada. 

Nestes casos haveria a possibilidade de adaptar novos projetos, com tecnologias similares9, o 

que não havia sido tratado como hipótese, nas reuniões iniciais entre FNDE, municípios, empresa e 

entes fiscalizadores convidados. 

 
3.3. Terceirização indevida da totalidade do objeto 

 
A Cláusula Sétima, inciso VII, dos contratos padronizados firmados entre os municípios e a 

empresa Contratada a obrigava a “não efetuar, sob nenhum pretexto, a transferência de 

responsabilidade, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros”. 

                                                
9 Existiam tecnologias similares homologadas junto ao SiNAT, relativas a steel frame e wood frame, ambas já utilizadas com uma 
certa frequência e confiabilidade no mercado privado brasileiro. 
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O artigo 72 da Lei de Licitações (adotada subsidiariamente pela Lei do RDC, artigo 39) prevê a 

eventual subcontratação de partes da obra, desde que fixado no instrumento convocatório “o limite 

admitido, em cada caso, pela Administração”, o que inocorreu no caso fático, tornando a 

subcontratação ilegal e caracterizando esta situação motivo para rescisão do contrato (artigo 78). 

Embora existam posicionamentos em jurisprudência recente, indicando a possibilidade de 

terceirização de partes do contrato, desde que não vedada formalmente (Acórdão 2198/2015-

Plenário/TCU), este posicionamento não é majoritário e, no caso em tela ocorreu a sub-contratação 

de todo o objeto, o que não recebe amparo em nenhuma jurisprudência consultada. 

Não obstante, houve a subcontratação total da execução das obras no Estado do Rio Grande do 

Sul, desde 09/09/13. 

 
3.4. Execução Deficiente e sem os Benefícios da Industrialização e Racionalização Previstas  

 
O exame in loco das obras, demonstrou uma série de problemas construtivos, dificuldades na 

logística de fornecimento de materiais e a efetiva paralisação das obras. Por tratar-se de processo 

industrializado que deveria otimizar sua execução era inaceitável a falta de padronização dos 

canteiros de obra –todos sobre terrenos planos e regulares, além da execução sem um plano de 

ataque uniforme, denotando que o andamento das obras se dava de acordo com a chegada dos 

componentes, que támbém não mantinham um padrão de fornecimento, visto os diferentes estágios 

de obras e a variação da sequência de suas execuções. 

Tanto as paredes já instaladas ou seus componentes estocados, mantinham um mau padrão de 

conservação, resultando em painéis - compostos internamente por gesso acartonado, inchados 

devido à infiltrações de umidade, denotando falhas projetuais ou de concepção. 

Neste caso específico, embora exista a possibilidade recuperação dos painéis, pela inércia 

demonstrada pela empresa em atender aos chamados das municipalidades e pelo abandono das 

obras, de longa data e reiteradamente, não há como se vislumbrar que isto tenha ocorrido ou venha 

a ocorrer adequadamente. Ademais, o tempo necessário e o volume de trabalho laboral necessário à 

consecução destes “reparos” iriam de encontro aos objetivos de rapidez e racionalidade no processo 

construtivo contratado, um dos principais motivos de convencimento dos gestores municipais em 

aderir à Ata do competitório federal. 

Como manifesta acertadamente o TCU – os projetos-padrão são incompletos e resultam na 

necessidade de realização de adaptações para suprir as necessidades efetivas dos beneficiados. E há 

aditivos neste sentido em todos os casos examinados, sem que o Município possa ser 

responsabilizado por isto. 
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A situação de fragilidade projetual se inicia pelo fornecimento de projeto único para emprego 

em um país com diversidade acentuada (por exemplo, em, clima: inverno chuvoso e frio Sul e seca 

persistente com excessiva exposição ao calor, no Nordeste), passando por diferenças morfológicas 

nos sítios urbanos, onde em algumas regiões praticamente inexistem terrenos planos para 

implantação das creches, gerando a necessidade de investimentos significativos em terraplanagem  

Foram desconsideradas questões culturais e sócio-econômicas locais, onde muitas situações 

pontuais poderiam ser melhor resolvidas se projetadas e solvidas nas comunidades envolvidas, de 

forma menos onerosa ao erário. Neste sentido, ainda se verifica o custo das soluções propostas nos 

projetos-padrão – que visam à padronização estética, descolando-se da realidade econômica da 

maioria dos municípios brasileiros, visto que, além de ter seu preço de construção elevado (por 

exemplo pela execução de castelo de água com difícil execução pela inserção de um reservatório 

em fibra de vidro dentro de uma casca em alvenaria), resultando na assunção de custos de 

manutenção também altos. 

Em complemento, e por pertinente à produção em canteiro de obras, importa dizer que não 

foram verificados esforços suficientes para a qualificação da mão de obra atuante nas obras, 

restando em relatos de pequeno aporte de pessoal qualificado atuando em canteiro, incluindo 

dificuldades na resolução de questões do dia a dia, que não seriam de domínio dos profissionais que 

a conduziam. 

No caso da falta de um sistema homologada, vale mencionar as referências do próprio SiNAT, 

que tem nos Documentos de Avaliação Técnica - DATec, sua referência normativa perante o 

Ministério das Cidade e PBQP-H que, se atendidas, o seriam após um exame detalhado e que 

consideraria a efetiva capacidade da empresa executora em manter obras minimamente qualificadas. 

Vejamos alguns requisitos que supririam as deficiência demonstradas ao longo do artigo. 

 
Constituem objetivos gerais do SiNAT (...) 
Reduzir riscos nos processos de tomada de decisão por parte de agentes promotores, 
incorporadores, construtores, seguradores, financiadores e usuários de produtos e processos de 
construção inovadores quanto à aptidão técnica ao uso, considerando-se fundamentalmente 
requisitos de desempenho relativos à segurança, habitabilidade, durabilidade e adequação 
ambiental (...); 
O DATec é concedido somente quando há produção seriada ou continuada do produto(...) 
O Proponente deve produzir e manter o produto, bem como o processo de produção, nas condições 
de qualidade e desempenho que foram avaliadas no âmbito do SiNAT (...) 
 

 
4. CONCLUSÕES 
 

Ausência de uma chancela por parte do FNDE ou de preposto seu, de homologação da 

Tecnologia Inovadora utilizada, o que caracteriza a ilegalidade na concretização do processo 

licitatório, já em sua origem. 
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As premissas básicas do programa não foram alcançadas, tornando ineficiente a contratação de 

obras com tecnologias inovadoras. 

Foram desconsideradas as características locais e regionais, além de não ser demonstrada a 

expertise da empresa contratada e as condições de execução adequada das obras. 

A aquisição do conjunto de obras através de Registro de Preços não encontra guarida na 

legislação vigente e a adesão dos municípios à respectiva Ata, tornou o processo  de controle e 

fiscalização, visto a inexistência de domínio das ações necessárias à plena execução dos contratos 

difusa e com indefinição inicial das responsabilidades das partes. 

As obras sofreram paralisações e atrasos injustificáveis, a qualidade não foi atingida, houve 
dificuldades na responsabilização de quem deu causa aos problemas apontados e, por fim, não se 
vislumbraram soluções definitivas para dar efetividade às contratações. 
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