
 
 
 
 

 

 

 

 
Parecer Anual dos recursos do FUNDEF - 2021 

 
Em consonância com as orientações do FNDE, com o Acordão 2866/2018-TCU-

Plenário e com as determinações da lei 14.133/20 em seu artigo 31, parágrafo único, o 

presente parecer tem por objetivo proceder a análise dos demonstrativos da prestação de 

contas dos recursos do Precatório judicial do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF, recebido em 

dezembro de 2019, na quantia de R$ 118.467.322,66. 

Em flagrante descumprimento às recomendações do TCU, e das boas práticas da 

gestão pública, já relatado por este Conselho no Parecer do ano anterior, o poder 

Executivo elaborou Plano de Aplicação dos recursos do FUNDEF sem participação do 

Conselho do Fundeb. Também não houve nenhum tipo de contribuição ou participação 

da sociedade civil, dos professores, gestores escolares ou das comunidades escolares na 

elaboração do Plano. Ainda em dezembro de 2019, informamos ao Poder Executivo, 

através de ofícios que este conselho deveria, segundo o Acordão nº 2866/2018 – TCU – 

Plenário em seu subitem 9.4.2 acompanhar a elaboração do Plano de Aplicação, conforme 

citado:  

9.4.2. aos Conselhos do Fundeb, previstos no artigo 
24 da Lei 11.494/2007, que acompanhem a 
elaboração e a execução dos “planos de aplicação” 
dos respectivos estados e municípios, indicados no 
subitem 9.4.1; (grifo nosso). 

Acreditamos que a recomendação dos órgãos de controle externo para elaboração 

de um Plano de aplicação dos recursos não se constitua como mero instrumento 

burocrático esvaziado de sentido prático, mas uma forma de garantir que os recursos 

extraordinários sejam usados no enfrentamento dos principais problemas e carências da 

educação pública, pois a presença daqueles que usam o serviço público, alunos e pais de 

alunos e de servidores que atuam nos locais onde a educação de fato ocorre, nas escolas, 

trariam um olhar sensível para os dilemas da educação pública e contribuiriam a atender 



 
 
 
 

 

 

as demandas necessárias para solucionar problemas diagnosticados, alinhados às metas 

do Plano Municipal de Educação. 

Em resposta a questão supracitada, a gestão municipal destacou em ofício de 

número 89/2022-SMED que  
o Acórdão 2866/2018 – TCU recomenda, mas não obriga a 
participação aos Conselhos do Fundeb. Portanto, é 
importante frisar que, a gestão municipal, para dar 
celeridade à construção do Plano de Aplicação, não seguiu 
a recomendação para o Plano que está em execução, mas, na 
possibilidade da recuperação de nova verba oriunda do 
FUNDEF, a gestão contará com a participação do Conselho 
de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb. 
 

A falta de aproximação da sociedade civil na elaboração do Plano de Aplicação 

dos recursos do FUNDEF resulta em um Plano distante das reais necessidades da 

educação municipal. A distância entre Plano de Aplicação dos recursos do FUNDEF e as 

necessidades concretas da Rede, pode ter se ampliado com a pandemia do coronavírus 

que teve início poucos meses após a publicação do Plano. Apesar dos problemas 

ampliados pela pandemia e apesar do surgimento de outros vários problemas relacionados 

à oferta da educação pública, não houve alterações no plano de aplicação para adequação 

às novas exigências. Durante os anos de 2020 e 2021, houve apenas alterações 

orçamentárias no plano, que não tiveram relação com os impactos da pandemia na 

educação pública, ainda sem a participação do Conselho do FUNDEB e sem a 

participação da sociedade civil. Diante disso, avaliamos que a Rede pública municipal de 

educação de Lauro de Freitas perdeu uma grande oportunidade de enfrentar coletivamente 

problemas decisivos da educação pública municipal. O Conselho precisa continuar 

insistindo na participação da elaboração do Plano de Aplicação dos próximos recursos da 

forma já sinalizada pela prefeitura.    

  
 

1 - DO FLUXO DOS RECURSOS 

Em janeiro de 2020, somando-se ao rendimento da aplicação, o saldo na conta 

55434-0, agência 43430, da ação judicial do FUNDEF era de R$ 118.642.166,72, em 31 

de dezembro de 2020, o saldo da conta era igual a R$ 94.723.660,44, já em 31 de 

dezembro de 2021, o saldo verificado nos extratos da conta da ação judicial do FUNDEF 

correspondiam a R$ 70.489.748,83. Em relação às despesas, verificamos em 2020 o total 



 
 
 
 

 

 

de R$ 24.345.179,71 e ao final de 2021 o total de R$ 53.435.775,46 relativo a pagamento 

bruto, sendo que R$ 29.294.562,88 foi o valor de pagamento bruto correspondente às 

despesas do exercício financeiro de 2021. Os valores referidos aos saldos foram 

verificados nos extratos bancários e os valores das despesas foram verificados a partir da 

soma dos processos de pagamento enviados junto à prestação de contas ao Conselho. 

 

 

2 - DA EXECUÇÃO DOS RECURSOS 

A partir da análise dos demonstrativos e processos de pagamento, enviados ao 

CACS FUNDEB, catalogamos as despesas do FUNDEF e criamos categorias, com o 

intuito de possibilitar uma melhor análise e acompanhamento das despesas. O resultado 

pode ser visualizado na tabela abaixo. 

 

 

Traduzindo as despesas em percentuais, podemos observar, no gráfico abaixo, 

referente aos anos de 2020 e 2021 que as cinco maiores despesas foram realizadas com: 

1. Compra de tablets; 2. Manutenção das escolas; 3. Curso Ibradesc; 4. Livros 

paradidáticos e 5. Compra de terrenos.  



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
É importante considerar que as duas maiores despesas, a compra dos Tablets e a 

manutenção predial das escolas, envolvem mais do que a metade das despesas já 

realizadas, no entanto, tais “investimentos” não solucionaram os problemas aos quais se 

propuseram. Essas e outras despesas, foram acompanhadas de forma mais detalhada pelo 

CACS e serão descritas, ainda neste parecer, em momento posterior.  

Quando as despesas do precatório são avaliadas considerando desde o momento 

no qual o valor começou a ser usado, como no gráfico acima, percebemos uma grande 

quantidade de recursos utilizados com despesas ordinárias, como pagamento de água, 

aluguel de imóveis para funcionamento de escolas, despesas com papelaria, material de 

limpeza  etc..  

Após observações do Conselho, em parecer do ano anterior, no qual consideramos 

que os recursos do FUNDEF deveriam ser usados em despesas extraordinárias e 

investimentos e não em despesas ordinárias, houve uma redução considerável no uso 



 
 
 
 

 

 

desses recursos para pagamento de despesas ordinárias. No entanto, ainda houve esse tipo 

de uso, como podemos perceber na tabela abaixo, referente apenas as despesas de 2021.  

 

 

 

 

Na tabela acima é possível verificar, ainda, o pagamento de despesas ordinárias 

como água, locação de imóveis, papelaria e limpa fossa que são despesas ordinárias que 

não deveriam ser pagas com recursos do FUNDEF. Tal comportamento não se constitui 

em uma irregularidade, de acordo com os documentos normativos que orientam a 

utilização dos recursos, mas podem ser caracterizadas como mal uso dos recursos, pois 

trata-se de recursos extraordinários que deveriam ser utilizados para despesas 

extraordinárias e investimentos em na manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE).  

Continuando a avaliação das despesas específicas do ano de 2021, percebemos 

que o investimento em tablets para os estudantes e para os professores se destacou como 

o grande investimento realizado para o enfrentamento dos problemas gerados pela 

pandemia e consumiu mais que 15% de todo o recurso do precatório, como já 

mencionado, trataremos do assunto em tópico específico momento posterior. Outra 

despesa que se destacou foi a de manutenção das escolas, que deveriam ser vistas como 



 
 
 
 

 

 

despesas ordinárias, já que se trata de obras de manutenção e não reformas. No gráfico 

abaixo, podemos ampliar a percepção, a partir dos percentuais, sobre a forma como os 

recursos estão sendo dispostos. 

 

 

Diante do volume de investimentos em áreas específicas, o Conselho debruçou-

se durante o ano de 2021 na avaliação específica e mais verticalizada de algumas 

despesas, que foram: 1. a compra dos tablets, 2. A manutenção das escolas e 3. A compra 

de livros paradidáticos. Despesas que passaremos a tratar a seguir. 

 

 

2.1 O contrato dos Tablets 

 

A Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas contratou a empresa Conceito 

representação, importação e exportação de peças, por meio de processo licitatório na 

modalidade pregão eletrônico (número 025/2020), para fornecimento de solução 

integrada específica para o ensino fundamental na modalidade a distância. destinada as 

escolas da rede municipal de educação. composta por tablets contendo aplicativo do 



 
 
 
 

 

 

aluno. tablets para uso dos professores. ambiente web para professores e administradores 

escolares com suas respectivas licenças de uso, incluindo os serviços de disponibilização 

de treinamento para o uso dos sistemas na modalidade EAD para os agentes de educação 

envolvidos, bem como os serviços de suporte técnico. customização. parametrização 

aperfeiçoamento periódico dos sistemas. Conforme contrato de número 219/2020, 

assinado no dia 21 de dezembro de 2020, com valor global de R$ 13.462.800,00 e 

vigência contratual de 04(quatro) meses contados da data de sua assinatura, com recursos 

do precatório do FUNDEF.  

A compra dos tablets para alunos e professores corresponde a um grande 

investimento tanto em valores, quando comparada a outras despesas, no âmbito dos 

recursos do FUNDEF, quanto ao grande impacto na resolução de necessidades da Rede. 

A necessidade de investimentos em tecnologia e em conectividade é consenso na Rede 

pública de Lauro de Freitas e com a pandemia houve uma ampliação da carência. 

Portanto, avaliamos que a decisão de investir em tecnologia e conectividade para 

professores e estudantes foi um acerto da gestão. No entanto, após uma extensa avaliação 

e acompanhamento da utilização dos tablets e da plataforma de ensino adquirida, 

podemos afirmar que a forma como a gestão investiu foi um grande equívoco que pode 

ter trazido prejuízos pedagógicos e financeiros à Rede. 

1.1.1 – Compra de equipamento não adequado para as atividades escolares 

Após contato com uma série de relatos e busca de informações com a Secretaria 

de Educação, aprofundamos o entendimento de que o equipamento tablet da marca 

Multilaser, modelos M7, 3G, NB304 (16gb) e M7 3G NB360(32gb), referente ao item 1 

do contrato supracitado, adquirido pela prefeitura, destinado ao uso dos estudantes, não é 

adequado para atividades de aulas online síncronas, sobretudo via plataforma de ensino 

Davi. Logo, o primeiro problema do contrato foi gerado já no processo licitatório, quando 

previu tais configurações mínimas para uma atividade, possivelmente, sem estudo 

adequado para definir se havia no mercado plataforma educacional capaz de transmitir 

vídeos com a fluidez necessária em equipamento com tamanha limitação de hardware.  



 
 
 
 

 

 

No termo de referência, do processo licitatório, a prefeitura listou características 

mínimas para o equipamento, sendo elas: sistema operacional android, 2800mah de 

bateria, conexão 3g, processador Quad-core de 1.3ghz, memória interna 16gb, memória 

RAM 1gb com câmera frontal e traseira. A princípio, avaliamos, a partir das 

configurações mínimas exigidas por outras plataformas de videoconferência, que a 

memória RAM não seria adequada. Tais características podem ser observadas no quadro 

abaixo, extraído do termo de referência:    

  

Diante de tais informações e dúvidas, questionamos ao executivo municipal se 

houve orientação técnica para apontar tais especificações de hardware. Em resposta, 

através de ofício, recebemos as seguintes informações:  

As configurações dos equipamentos foram verificadas pela equipe de 
tecnologia da informação, que indicou a aptidão para rodar a plataforma 
contratada, consequentemente rodando o aplicativo, diferente das 
plataformas que se tornaram tradicionais, durante a pandemia, que 
exigem mais memória para utilização. A previsão de travamentos, antes 
do certame licitatório, não foi possível, porque não teria como saber 
qual a especificação e tamanho da plataforma. Os testes de 
funcionamento ainda não foram realizados, porém entendemos a 
importância de uma apresentação técnica dos equipamentos, com a 



 
 
 
 

 

 

plataforma, para o Conselho CACS Fundeb. (SEMED, ofício 
n.62/2020). 

 

Diante da resposta do executivo, e de uma série de denúncias de mal 

funcionamento do equipamento durante as aulas on-line síncronas, adotadas pelo 

município como modalidade de aula no ano de 2021, iniciamos em setembro de 2021 

uma série de visitas às escolas a fim de verificar o funcionamento dos equipamentos. Com 

raras exceções, os relatos de coordenadores e diretores à época apontava para o mal 

funcionamento do equipamento e da plataforma de ensino. Diante de tal cenário, 

informamos a situação, em reunião deste Conselho, aos conselheiros representantes do 

poder executivo, recebemos respostas, também em reunião que os problemas estavam 

sendo vistos pela Secretaria de Educação como problemas de adaptação ao sistema, o que 

deveria ser solucionado com brevidade. 

Na tentativa de obter informações mais coerentes com a realidade, e aprofundar a 

percepção do Conselho sobre o tema realizamos pesquisas nas escolas, em três 

modalidades: pesquisa presencial oral, através da continuidade das visitas; relatórios 

escritos por professores e coordenadores e formulários google.  

As visitas às escolas ocorreram em um período de quase 3 meses, no ano de 2021, 

em setembro, ocorreu nos dias 8 e 15; em outubro, nos dias 6, 7, 8, 13, 14, 22, 26 e em 

novembro, no dia 29. O longo período de visitas possibilitou avaliarmos a implementação 

do tablet em momentos distintos, desde o momento da adaptação, quando escolas e 

Secretaria de Educação, diante dos problemas esperavam por soluções técnicas que 

viabilizasse o uso adequado dos tablets e da plataforma Davi, até o momento em que ficou 

evidenciado o não funcionamento adequado e professores, alunos e até escolas decidiram 

não mais utilizar o aparelho e a Plataforma.  



 
 
 
 

 

 

Após recebimento de 25 respostas ao formulário Google e o recebimento de 11 

relatórios de diversas escolas, cada um com o olhar de vários professores e coordenadores 

das unidades escolares, observamos que: 1. o tablet dos alunos não funcionou para a 

finalidade para a qual este foi adquirido; 2. O plano de internet contratado (referente a 

outro contrato) não alcançava todas as localidades do município; 3. A Plataforma de 

ensino Davi se comportou de forma instável, com muitas quedas e interrupções, durante 

todo o processo, apresentando-se inadequada para as aulas. A partir de conversa com 

técnicos da área, suspeitamos que: 1. a tecnologia de internet 3G, 10 vezes mais lenta que 

a 4G dificulta a fluidez dos vídeos. 2. A configuração do Tablet especialmente de 

memória RAM, dificulta a fluidez das atividades de vídeo; 

Os resultados das perguntas do formulário que o CACS FUNDEB enviou às 

escolas da Rede são elucidativos: 

 

Assim como no formulário, nas visitas realizadas pelo conselho e nos relatos 

escritos a maior queixa dos profissionais referia-se a constantes interrupções nas aulas, 

inviabilizando a realização de aulas de forma adequada. Segundo relatos, para a aula 



 
 
 
 

 

 

ocorrer, os alunos não poderiam iniciar seus vídeos, e mesmo sem vídeos dos estudantes 

abertos, as aulas caiam. 

 

 

 

 

Além da conexão de internet, foi bastante relatado a dificuldade de ouvir os 

estudantes, e de estudantes ouvirem o professor adequadamente, provavelmente, fruto da 

baixa qualidade do microfone do tablet dos alunos, ou de problemas da Plataforma Davi, 

pois a internet 3G demonstra-se inadequada para transmissão de vídeos, mas totalmente 



 
 
 
 

 

 

capaz para transmissão de áudios. Segundo relatos, com uso de fones pelos alunos a 

qualidade melhorava, mas os fones não foram fornecidos pela prefeitura, logo nem todos 

tinham acesso.  

 

Cumpre-nos destacar que nenhum dos 25 representantes de escolas julgaram a 

adequada a Plataforma de Ensino Davi para pessoas com deficiência,  

Quando pedimos uma resposta sobre a participação dos estudantes nas aulas 

remotas 69% dos professores responderam que participavam das aulas apenas 10 a 20% 



 
 
 
 

 

 

dos estudantes e apenas 3 professores responderam que mais de 50% dos alunos 

frequentavam suas aulas.  

 

Levando em consideração os problemas gerados pela pandemia, evidencia-se que 

apenas parte dos alunos deixaram de assistir as aulas devido aos problemas de 

conectividade e da baixa qualidade de acesso, mas ficou demonstrado que o mal 

funcionamento dos tablets e da plataforma Davi prejudicou severamente as aulas online. 

Nos relatórios escritos, solicitamos aos coordenadores e coordenadoras tratar da 

situação geral das escolas e aos professores e professoras as situações específicas: Segue 

alguns relatos de coordenadoras da Rede: 

Relato coord. 1 
O sistema da Plataforma DAVI fica “travando” continuamente e 
muitas vezes perde a conexão e cai. Alguns professores relataram 
em um horário de aula caiu a conexão com a Plataforma DAVI 
mais de 9 vezes. Utilizando recursos próprios como Wi-fi 5G e 
Notebook.  Observamos que vem acontecendo constantemente 
em ambos os turnos matutino e vespertino a perda de conexão. 
(Relato 1) 
 
Relato coord. 2 
Enquanto Coordenadora Pedagógica, percebo um desgaste muito 
grande no uso do Tablet e da Plataforma Davi, tanto da parte dos 
professores como dos alunos e pais que também ficam aflitos ao 
não terem êxito com os instrumentos, e não conseguem acessar 
as aulas. Muitas dessas situações-problema, foram narradas, 
demosntradas, comprovadas com fotos e vídeos de professores, 
alunos e pais/responsáveis.  
 
Relato coord. 3 
Quando solucionada a questão do acesso à Plataforma com as 
matrículas e senhas, os alunos reclamam de não conseguirem 
ouvir a aula, mesmo com a orientação para utilizarem um fone 
de ouvido. Eles relatam aos professores a presença de ruídos, 
interferências e som muito baixo ou com ruídos e até sem escutar 
nada. Em outros casos, alguns estudantes relatam que a função 
do áudio se encontra indisponível, ou seja, não consegue habilitar 
o som para falar e responder ao professor, embora consiga ouvir 
a aula do professor. Outro grupo de estudantes relatam que o 
tablet descarrega muito rápido e as vezes desliga sozinho, mesmo 
estando carregado. 



 
 
 
 

 

 

 

A maioria dos relatos das coordenadoras e coordenadores aponta o desgaste 

sofrido pelas escolas em relação à comunidade escolar (alunos, pais e professores) entre 

os meses de setembro e dezembro de 2021 diante da precária condição dos tablets e da 

plataforma Davi para o suprimento da demanda das aulas síncronas. Cumpre-nos ressaltar 

que, como evidencia o relato Coord. 1, houve muitas tentativas, por parte dos 

profissionais do magistério, de solucionar os problemas, utilizando seus próprios 

equipamentos e internet, usando o WIFI devido a problemas com a conexão de dados da 

Oi, disponibilizado pela prefeitura, e usando os próprios computadores quando o tablet 

entregue pela prefeitura para os professores, o Multilaser M10 apresentava falhas. Apesar 

da melhoria dos problemas, mesmo com o uso do wifi e dos computadores particulares, 

permaneceram relatos de problemas, o que indica que além dos problemas com os 

equipamentos há problemas com a plataforma de ensino Davi.  

Os relatos dos professores apontam para os mesmos problemas descritos pelos 

coordenadores e coordenadoras como pode ser visto logo abaixo: 

Relato Prof. 1 

Diante de algumas situações que ocorreram durante as minhas 
aulas pela plataforma Davi, converso em relatar que não foi nada 
agradável. A plataforma constantemente se reconecta, pois 
acabava atrapalhando toda a programação das aulas e as 
interações com os educandos. Para interagir melhor, optei em 
estar logado em dois dispositivos, assim como no notebook e 
tablet. Essa estratégia foi devido ao aparelho disponibilizado pela 
secretaria não funcionar tão bem, mesmo utilizando uma conexão 
via wifi. As vezes quando utilizo o notebook para falar algo, o 
microfone parece não funcionar, pois assim acabo utilizando 
apenas o microfone do tablete. Os recursos da plataforma Davi, 
são interessantes e fáceis de manusear, porém precisar resolver o 
mais rápido possível os seus problemas técnicos. 

 

Relato Prof. 2 

O tablet não tem sido útil para mim por alguns motivos. A 
imagem e o áudio do tablet não são de qualidade para ministrar 
aulas. Além disso, com o tablet não é possível fazer 
compartilhamento de tela durante a aula. Ademais, a internet do 
chip é muito instável, de modo que preciso utilizar minha rede de 
internet wifi para conseguir ministrar aulas. Assim, tenho 
utilizado meu notebook e meu celular nas aulas. 



 
 
 
 

 

 

 

Cumpre-nos ressaltar que a pesquisa foi realizada entre os meses de setembro e 

dezembro, dessa forma há relatos do momento em que os tablets foram entregues, no 

início de setembro e há relatos do final de novembro, quando já havia um maio tempo 

para a adaptação.  

Em resposta a essas questões, através de ofício de número 89/2022-SEMED, a 

Secretaria de Educação defendeu que a solução digital foi uma ação de grande 

complexidade e informou através de ofício os desafios de cada etapa de implementação 

do sistema. Entre essas informações destacamos o problema de software e de 

conectividade que geraram atrasos e o problemas de funcionamento no período 

pesquisado pelo Conselho: 

[...] após a distribuição [dos tablets], com os 
devidos Termos de Cessão de Uso, assinados pelos 
responsáveis dos alunos, bem como dos professores que 
receberam os aparelhos, foram iniciadas as aulas testes, 
assíncronas e síncronas, nas unidades escolares, de acordo 
com os treinamentos que os docentes receberam. 
Entretanto, foi identificado problemas de conectividade, 
pois o aplicativo instalado nos equipamentos, não 
conectavam, impossibilitando a utilização pelos discentes 
e docentes, através da conexão de internet móvel. 

Imediatamente, a gestão municipal buscou a 
solução com as empresas contratadas, para corrigir o 
problema de conectividade. O aplicativo fornecido pela 
empresa Conceito não era mobile, e sim webview, ou seja, 
fazia um link direto com a página da Plataforma Davi, 
impossibilitando a fruição de dados, e consequentemente 
a conexão dos alunos. 

Como o certame licitatório da conectividade de 
dados aconteceu após a assinatura do contrato de 
fornecimento da plataforma de ensino remoto, em caráter 
complementar, e a empresa Oi não analisou o tipo do 
aplicativo disponibilizado pela empresa Conceito, a gestão 
municipal solicitou que a empresa apresentasse a solução 
de forma célere e sem custos para o município, uma vez 
que a contratação determinava a entrega da conectividade, 
independente do tipo de aplicativo. 

Entretanto, para a leitura dos dados, fez-se 
necessário a mudança da codificação do aplicativo da 
plataforma contratada, para que o mesmo passasse a ser 
“nativo” em cada equipamento, e não apenas um 
visualizador, ligando a página web. Para isso, a empresa 



 
 
 
 

 

 

Oi enviou a codificação necessária para que os técnicos da 
empresa Conceito realizassem a alteração. Após essa 
etapa, foi necessário enviar o aplicativo modificado da 
Plataforma Davi para a Playstore, respeitando o prazo 
estabelecido pela Google, para a disponibilização através 
do download, em sua loja. 

[...] 

As reuniões com as empresas, a modificação da 
codificação, a disponibilização na loja do Google, e o 
download realizados pelas famílias dos discentes levaram 
o mês de outubro, e primeira quinzena de novembro. As 
aulas semi-presenciais iniciaram no dia 03/11/2021, no 
município de Lauro de Freitas, e duraram até o dia 
17/12/2021. E como a conectividade para utilização da 
Plataforma Davi ainda não estava apta para uso, 
conforme o explicado acima, as coordenações 
pedagógicas escolares continuaram com a produção de 
atividades para casa, e foram se preparando para as aulas 
assíncronas, através da Plataforma. (grifo nosso). 

 A explicação da SEMED demonstra que durante todo o período pesquisado pelo 

CACS-FUNDEB houve problemas no uso dos equipamentos, como relatado pelos 

profissionais. Ainda no ofício já citado a Secretaria de Educação enviou relatório de uso 

das escolas, demonstrando que houve uso dos aparelhos e da Plataforma Davi, não como 

esperado, mas existiu o uso. Sendo assim, é necessário verificar se após esse período 

pesquisado pelo Conselho, os problemas foram sanados.  

 

2.1.2 – Valor da compra acima do valor de mercado 

 As características mínimas exigidas para o Tablet do aluno são, notadamente, 

idênticas às características do Tablet da Multilaser M7 3G Plus. O Tablet Multilaser M7 

3g Plus, conforme pesquisa realizada por este Conselho, entre o dia 28 de julho de 2021 

e 5 de agosto de 2021 custava em média (média dos três valores mais baixos e descartado 

o menor valor) R$ 372,70, considerando valores de grandes lojas discriminados abaixo. 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

Loja Amazon em 28 de Julho de 2021 – R$ 339,00  

 

Loja Extra em 5 de agosto de 2021 – R$ 359,10 

 

Tablet 2 - Registro de preço realizado em 5 de agosto de 2021 às 17:54h conforme arquivo disponível em 
link anexo 

 

Loja Submarino em 5 de agosto de 2021 – R$386,30 

 

Tablet 1 - Registro de preço realizado em 28 de julho de 2021 às 8:19h conforme arquivo disponível em link 
anexo 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

Tablet 3 – Registro de preço realizado em 5 de agosto de 2021 às 22:31h conforme arquivo disponível 
em link anexo 

 

Entretanto, no momento da cotação de preços realizada pelo poder Executivo ( fls 

33 a 41 do PE 025/2020), as empresas indicam o valor médio de R$ 572,93, como aponta 

o parecer técnico referente ao processo administrativo 10260/2020, constante nas folhas 

95 a 97 do Pregão Eletrônico 025/2020, valor 42,2% acima do valor médio de mercado 

se considerarmos o valor do Tablet de marca Multilaser.  



 
 
 
 

 

 

Tal disparidade de valores deveria ser apontado no parecer técnico (processo 

administrativo 10260/2020) realizado pela Secretaria de Administração, contudo o tablet 

comparado pelo parecerista da Secretaria de Administração é o Tablet Philco PTB7RRG 

Android 9.0 16GB que possui 2.700 mah de bateria, abaixo dos requisitos mínimos de 

exigido no termo de referência (pg. 7), mas possui valor consideravelmente maior que 

outros tablets que possuem os requisitos exigidos pelo edital.  

Este Conselho considera que a possível falha no processo pode ter elevado em 

cerca de 42.2% o valor desse item no resultado do pregão. Isto porque mesmo comprando 

uma grande quantidade, 19.500 tablets, o Executivo municipal assinou contrato com a 

Conceito, após desclassificação da primeira colocada (Multilaser), pagando R$ 530,00 

pela unidade de um Tablet que custava no período pesquisado, entre R$ 329,00 e R$ 

417,00 em grandes lojas no mercado nacional.  



 
 
 
 

 

 

É sabido por todos que o valor final do contrato é fruto de um leilão eletrônico, 

em que o menor preço é destacado, no entanto, o elevado preço colocado como referência 

pelo poder público, fruto de possível falha no processo de cotação pode ter alterado o 

resultado do processo. Vale ressaltar que o valor R$572,93, referenciando o valor do item 

tablet do aluno, consta no edital do pregão eletrônico, em planilha discriminativa, 

conforme anexo V, fl. 179 do PE 025/2020, com valor global do contrato estimado em 

R$15.715.732,65. Desta forma, cabe a este Conselho questionar por que o valor R$ 

572,93 com base no preço do tablet Philco em grandes varejistas e não o tablet Multilaser, 

que custava em agosto de 2021 R$ 372,70, tablet com os requisitos exigidos pelo termo 

de referência? 

Perguntamos ao Poder Executivo, porque utilizaram no termo de referência o 

tablet de marca Philco, assim como alertamos o poder público sobre o preço elevado do 

Tablet. Como resposta o executivo defendeu o preço alegando que lojas de varejo 

conseguem vender seus produtos por preços menores e não participam de licitações, 

conforme trecho abaixo: 
O poder Executivo realizou as cotações, conforme preceitua a Lei 
de Licitações, e, diferente do que é colocado pelas lojas de varejo, 
na internet, que não costumam participar de licitações públicas, 
cito: Amazon, Magazine Luiza ou Kabum, as empresas 
proponentes embutem custos de logística, armazenamento, 
configurações da plataforma, entre outros. Além disto, o recorte 
apresentado nos traz informações sobre a origem do valor, não 
explicitando se é o preço final, tendo desconto, ou gratuidade do 
frete, ou até capacidade de entrega. (SEMED, Ofício 62/2021) 

 
A primeira resposta do poder Executivo, não dirimiu as dúvidas do Conselho 

acerca do valor elevado do item 1 do contrato, pois não conseguimos compreender como 

a compra de 19.500 tablets custariam mais que comprar apenas um desses equipamentos 

em lojas varejistas. Também não compreendemos por que não podemos comparar o preço 

realizado com o mercado varejista, enquanto o próprio poder executivo usou tais preços 

para compor o valor do termo de referência.  

Em resposta posterior, já em 2022, em ofício de número 89/2022 a Secretaria de 

Educação assumiu que houve falha e indicou uma apuração sobre o erro da cotação do 

tablet de marca Philco, como podemos observar no trecho abaixo: 

 



 
 
 
 

 

 

conforme apontado pelo Conselho, apuraremos a cotação 
do aparelho da marca Philco, que apesar da similaridade de todas 
as outras descriminações, possui 100 mAh a menos de bateria, 
que apesar de ter uma diferença mínima, não foi observado no 
ato de cotação. (Ofício SEMED 89/2022) 

 
Para compor o preço médio do tablet, referente ao item 1, foi usado o valor do 

tablet de marca Philco de modelo já descrito neste relato, nas lojas virtuais Submarino, e 

nas Casas Bahia. Para compor o preço médio do tablet referente ao item 2 do contrato, 

tablet Multilaser M10, foi usado os preços das lojas Magazine Luiza e Carrefour. Na 

figura abaixo, cópia do processo administrativo 10260/2020 constante na licitação. 

 

No dia 1 de julho de 2021, foi publicado em diário oficial cópia do terceiro termo 

aditivo ao contrato n. 219/2020 com a empresa Conceito representação, que dispôs sobre 

reequilíbrio econômico no percentual de 16,04% ao item 1, tablet multilaser M7 3g Plus, 

para uso dos alunos, que passou a ter valor unitário de R$ 615,00 e 25% referente ao item 

2, perfazendo um montante de R$ 1.896.000,00 de ajuste.  

O Conselho do FUNDEB questionou tal aumento, em ofício, pois considerou que 

o valor de R$ 530,00 já está acima da média do mercado, o poder Executivo, através de 

ofício, justificou o reajuste, conforme trecho abaixo:  
[...] o aumento de valor está em consonância com os atuais 
praticados no mercado, conforme cotações de preços realizadas. 
Inclusive, na página da marca ofertada pelo licitante, na data 



 
 
 
 

 

 

atual, o mesmo equipamento está custando R$ 629,00 (seiscentos 
e vinte nove reais), valor acima do que foi reequilibrado. 
 

A decisão de comprar Tablets com configurações precárias, a preço tão elevado 

trouxe vários prejuízos ao município, prejuízos econômicos, pelo alto valor pago por um 

produto sem a qualidade adequada e prejuízos pedagógicos pois em momento decisivo 

do retorno às aulas, a Rede pública municipal de ensino de Lauro de Freitas se preparou 

para usar o equipamento como principal meio de interação com os estudantes, mas não 

houve sucesso devido à falta de qualidade dos produtos: hardware e softwares. Seria 

importante investimento em tablets de mais qualidade para os alunos, assim como, 

equipamentos de mais qualidade para os professores.  

Quanto a qualidade dos aparelhos em ofício de número 89/2022, a prefeitura 

defende que não seria viável um tablet de maior qualidade devido a obsolescência de tais 

equipamentos. Quanto ao preço também informaram que a composição do preço seguiu 

os critérios previsto em lei com a realização do Pregão eletrônico. NO entanto, quanto a 

capacidade do produto a prefeitura defende que o produto é viável conforme trecho 

abaixo: 

A limitação dos aparelhos a internet 3G, bem como a baixa 
memória RAM dos equipamentos, não são impeditivos 
para o acesso aos conteúdos enviados para a Plataforma, 
entre eles, vídeos no YouTube. Importante frisar que as 
aulas com utilização de conexões mais estáveis tiveram 
maior fluidez. Outros problemas, com o acesso por 
pessoas com deficiência, por exemplo, foram levantados 
pela gestão, buscando adaptações por parte da Plataforma 
Davi. (Ofício SEMED 89/2022) 

 

2.1.3. Atrasos na entrega dos produtos e dilação de prazos 

Como é do conhecimento de todas e todos, em março de 2020, a pandemia de 

Coronavirus inviabilizou a realização de aulas presenciais em todo o território nacional, 



 
 
 
 

 

 

em Lauro de Freitas, a suspenção das aulas ocorreu no dia 17 de março, em 28 de agosto 

do mesmo ano a prefeitura abriu processo licitatório para aquisição de tablets e plataforma 

de ensino, para viabilizar as aulas remotas que já vinham ocorrendo de forma precária no 

município. Em 21 de dezembro, ainda em 2020, a prefeitura assinou contrato com a 

empresa Conceito Representações, na forma já descrita, com prazo de três meses para a 

entrega do produto. A empresa teria até 21 de abril para realizar a entrega. Em 1 de abril 

de 2021 o Executivo municipal assinou aditivo prorrogando em um mês a data de entrega. 

Entre 21 de maio, data final do primeiro aditamento e 23 de junho, data da 

publicação do segundo aditamento, não houve nenhuma ação da prefeitura no sentido de 

resguardar a coisa pública do atraso e prejuízos causados pelo atraso da empresa Conceito 

Representações. No dia 23 de junho foi publicado novo aditamento prorrogando o prazo 

que inicialmente seria 21 de abril, até 21 de agosto.  

Para os alunos, a entrega dos tabletes foi iniciada no dia 24 de agosto, data na qual 

houve a entrega simbólica do primeiro tablet, em solenidade da prefeitura municipal e se 

encerrou após a data de 29 de setembro.  

Avaliamos que o atraso da empresa em entregar o material, causou grande 

prejuízo à Rede Pública que já havia planejado usar o equipamento desde o mês de maio. 

No dia 7 de julho, o sindicato dos trabalhadores em educação da Rede Pública municipal 

de Lauro de Freitas – ASPROLF, definiu em assembleia, interromper as aulas síncronas, 

devido a grande quantidade de problemas que estas vinham gerando (como invasões de 

agentes externos às aulas realizadas pelo Google Meet) e pela falta de suporte tecnológico 

aos professores e alunos. Dessa forma, devido o atraso da empresa Conceito 

Representações na entrega dos equipamentos, houve prejuízo inestimável aos alunos, aos 

professores e às famílias que compõem as comunidades escolares de Lauro de Freitas.  



 
 
 
 

 

 

Mesmo com a previsão de multas no caso de atraso, a prefeitura optou por assumir 

o prejuízo causado pela incapacidade da empresa contratada, prorrogando por duas vezes, 

no total de 4 meses a entrega do produto. Mencionamos abaixo, as previsões contratuais 

em caso de atrasos: 

10.2. As sanções administrativas serão aplicadas de acordo com a 
gravidade das infrações cometidas pela contratada, nos seguintes casos  
1. Advertência, nos casos de descumprimento parcial do contrato, a 
critério da Contratante. 
2. Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da 
parcela inadimplida, a partir do 1° (primeiro) dia de atraso no serviço, 
até o 30° (trigésimo)dia. 
3. Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da 
parcela inadimplida, a partirdo31° (trigésimo primeiro) dia de atraso no 
serviço, ate o 60° (sexagésimo) dia, a partir do qual sera considerada 
inexecução total da parcela. cumulada com multa compensatória de até 
15% sobre o valor do empenho e rescisão contratual. 

 
Vale ressaltar que a empresa conceito sofreu sanção administrativa pelo atraso, 

mas a pós a sanção que não temos conhecimento do teor, a empresa recebeu um acréscimo 

de R$1.810.830,00 sobre o valor dos tablets para que enfim houvesse a entrega do 

produto, elevando os custos dos tablets, como já discutido acima. 

Em ofício de número 89/2022, a Secretaria de Educação informa que houve 

sanção administrativa, mas não informa o conteúdo da sanção conforme destacado 

abaixo: 

Pelo atraso após os prazos repactuados, a empresa sofreu 

sanção administrativa, nos termos das disposições 

contratuais. De igual modo, se comprometeu a fornecer os 

serviços de assistência técnica e licença de uso do sistema de 

ensino remoto, sem custos adicionais, por 4 (quatro) meses, 

como forma de compensar o atraso na entrega dos 

equipamentos. (Ofício Semed 89/2022; grifos do autor). 

  



 
 
 
 

 

 

2.2 - Os contratos para aquisição de livros paradidáticos 

 

Em fevereiro de 2020, dia 18, a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas celebrou 

contrato com a empresa EDITORA CAX LTDA, na modalidade inexigibilidade de 

licitação para aquisição de 50.025 livros paradidáticos nas áreas de meio ambiente, 

dicionário escolares de educação ambiental, coleção bullying, manual de DST e métodos 

contraceptivos, conforme contrato de número 049/2020, no valor de R$2.490.254,00 

(Dois milhões, quatrocentos e noventa mil, duzentos e cinquenta e quatro reais). Em 

3 de abril de 2020 assinou contrato com a EDITORA DIDÁTICA NACIONAL LTDA, 

na modalidade inexigibilidade de licitação, para aquisição de 31.087(trinta e um mil e 

oitenta e sete) livros paradidáticos, coleção História e cultura afro-brasileira e indígena e 

vivenciando a educação no trânsito, conforme contrato de número 084/2020, no valor de 

R$2.499.879,56 (Dois milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, oitocentos e 

setenta e nove reais e cinquenta e sete centavos). 

O Conselho do Fundeb não identificou, mesmo após explicações da Secretaria 

Municipal de Educação, através de ofício SEMED, justificativa legal para a contratação 

através da modalidade inexigibilidade de licitação, já que os livros tratam de temas 

genéricos com ampla variedade editorial.  

Em resposta ao Conselho do FUNDEB a Secretaria de Educação afirma que a 

inexigibilidade de licitação é viável devido a inviabilidade de competição. Conforme 

trecho destacado do ofício. 
A Editora CAX, empresa associada à Câmara Brasileira 

do Livro – CBL, é distribuidora exclusiva da referida coleção em 
todo o território nacional, bem como única detentora dos 
respectivos direitos autorais. [...] Faz-se viabilidade de 
contratação, por meio de Inexigibilidade de Licitação (artigo 25 
da Lei nº 8.666/93). A lei 8.666/93 é clara ao estabelecer nos seus 
artigos 13 e 25 que é inexigível a licitação quando houver a 
inviabilidade de competição. 

 
A explicação da Secretaria de Educação não deixa claro porque há inviabilidade 

de licitação ou porque os livros das editoras Cax e da Didática Nacional são únicos e 

insubstituíveis para o município a ponto de não possibilitar a comparação de preços com 

outras obras e editoras com livros de maior qualidade e menor preço.   



 
 
 
 

 

 

 

Vale ressaltar que livros como, o “manual de IST e 

métodos contraceptivos” da editora Cax, por exemplo, 

adquirido pela prefeitura municipal de Lauro de Freitas, são 

livros de conteúdo comum a muitos outros, no entanto não 

oferecem o acabamento mais adequado para livros 

paradidáticos que serão manuseados por crianças e 

adolescentes de 11 a 14 anos (a capa não é laminada e tem 

gramatura baixa de papel ).  

 

Além do mencionado, preocupa-

nos o fato de a Prefeitura Municipal ter 

realizado contrato com inexigibilidade de 

licitação com a Editora Didática Nacional, 

empresa que esteve envolvida em venda de 

livros que foram considerados racistas 

conforme denúncia do Ministério Público. 

 

 

Após a distribuição dos livros da Coleção “História e Cultura Afrobrasileira e 

Indígena”, pelo fato de livro similar, produzido pela mesma editora ter sido retirado de 

circulação na cidade de Londrina que fosse produzido um relatório  

A inadequação dos conteúdos dos livros, para 
os fins de atendimento das disposições previstas nas 
Leis 10.639/03 e 11. 645/08, ainda foi 
exaustivamente demonstrado pelo Fórum das 
Entidades Negras de Londrina (FENEL) que destacou 
irregularidades em todos os livros da coleção; sendo 
possível observar "problemas latentes, tanto de ordem 
estrutural 

 
É notório que o fato de a editora Didática Nacional, outrora chamada Editora Ética 

ter livros retirados de circulação por inadequações não a impede de celebrar contratos 

com o poder público, no entanto tal histórico trouxe preocupação aos Conselheiros, 

especialmente professores e mães de alunos que compõem este conselho. Devido a isto 

Fotografia: 1 - Capa de livro 



 
 
 
 

 

 

pedimos a um professor, profissional da Rede pública municipal de Lauro de Freitas, 

especialista na temática, que avaliasse a coleção. Por se tratar de um profissional da Rede 

não divulgaremos seu nome e títulos para evitar transtornos ao mesmo. O relatório não 

identifica conteúdo de cunho racista, mas aponta inconsistências no livro: 

Segue trecho do parecer: 
Observa-se que os livros, embora, tenham pontos positivos e 
relevantes sobre a história africana, afro-brasileira e das 
comunidades indígenas no Brasil, têm pontos extremamente 
limitantes considerando o que versa a lei 10.639 de 9 de janeiro 
de 2003 que estabelece a obrigatoriedade do ensino da história e 
cultura afro-brasileira nos estabelecimentos de Ensino 
Fundamental e Médio, bem como, considerando o que versa  a 
lei 11.645 de 10 de março de 2008 que estabelece a inclusão no 
currículo oficial a obrigatoriedade do ensino da história e cultura 
afro-brasileira e indígena nos estabelecimentos de Ensino 
Fundamental e Ensino Médio e, ainda, o que consta no parecer. 
003 de 10 de março de 2004 referente as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para Educação das Relações Étnico- Raciais e para o 
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, o que 
define a resolução n. 1 de 17 de junho de 2004 que institui 
diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações 
raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e 
africana, e o que estabelece o parecer n. 2 de 31 de janeiro de 
2007 referente à abrangência das diretrizes curriculares nacionais 
para educação das relações étnico raciais e para o ensino de 
história e cultura afro-brasileira e africana. 

 
Ao final o parecerista declara: 
 

Considerando os pontos elencados acima e a existência de outras 
obras e coleções consistentes, publicadas para os anos finais do 
Ensino Fundamental, este livro não é adequado para contribuir 
com o ensino da história e cultura afro-brasileira, africana e 
indígena, mesmo tendo pontos positivos, são sucumbidos pelos 
diversos limites que se apresentam na obra. 

 
É bom ressaltar que não pretendemos com este parecer apontar a inadequação das 

obras da Coleção, mas apenas indicar que a inexigibilidade de licitação para contrato com 

editora com histórico de venda de obras inadequadas foi, a nosso ver, um equívoco da 

administração pública que pode ter comprado livros de baixa qualidade com preços 

elevados, por falta de um parâmetro formal de comparação. 

Vale ressaltar que a compra e entrega dos livros não foi acompanhada de um 

projeto pedagógico voltado para a utilização dos livros. Projeto que, na visão deste 

Conselho seria essencial para legitimar o alto investimento realizado. 



 
 
 
 

 

 

Em resposta, a Semed defende que livros didáticos e paradidáticos possuem 

problemas que devem ser mediados pelo professor, conforme trecho destacado: 
Assim como os paradidáticos [...], estes não atendem totalmente 
nossas expectativas, tendo por vezes apresentado pensamentos, 
piadas, ilustrações que caracterizam preconceitos, xenofobias, 
misoginia, entre outros. Porém, partimos do ponto que o material 
impresso, quer seja livro didático ou paradidático, não deve ser o 
condutor do trabalho pedagógico, e que cabe a/ao docente no ato 
do seu fazer educacional, apontar elementos presentes nas 
publicações que são destoantes, utilizando-os para ensinar, 
corrigindo o material, debatendo com os/as estudantes que “nem 
tudo que está escrito é verdade”, denunciando o preconceito, 
abordando que “nem tudo que se ouve, de fato houve”, chamando 
à atenção para ilustrações que traduzam de algum modo formas 
de ver o mundo e a vida de modo unilateral. (Ofício Semed 
89/2022) 

  

Diante disso cabe ao Conselho reforçar a fiscalização sobre compras de livros 

paradidáticos e insistir que estas compras sejam realizadas a partir de processos de 

licitação com comparação de livros e não pela inexigibilidade de licitação que supende a 

necessidade de comparação. Também é importante insistirmos na criação de uma 

comissão técnica para a escolha desses livros.  

  



 
 
 
 

 

 

2.3 – Os contratos de manutenção e reformas das escolas 

 

O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, em parceria 

com o Conselho Municipal de Educação, em conformidade com as atribuições descritas 

pela lei municipal 1.935/2021 em seu artigo 2º e pela lei federal 14.113/20 em seu artigo 

33, tem acompanhado a execução das obras de manutenção dos prédios onde funcionam 

as unidades escolares referente aos contratos de n.os  032/2018, 033/2018, 034/2018, 

181/2020 firmado com a empresa AJL Construções e o contrato de n.º 180/2019 firmado 

com a empresa Liencbras do Brasil, com recursos do precatório do extinto FUNDEF.  

O acompanhamento consiste em exame dos processos de pagamento dos contratos 

mencionados, assim como visitas técnicas às unidades escolares que já receberam obras 

de manutenção, reformas e construção. Nos locais, temos colhido relatos de dois a três 

servidores, produzido fotos e vídeos, a fim de auxiliar-nos no acompanhamento.  

O acompanhamento do Conselho em relação aos contratos de manutenção ainda 

está em andamento, pois as obras ainda não foram finalizadas. Decidimos, porém 

construir relatos parciais para possibilitar à gestão a regularização de possíveis problemas 

encontrados, ainda durante a execução dos contratos.  

Após a primeira série de visitas, informamos ao poder executivo todas as possíveis 

irregularidades encontradas, recebemos respostas através de ofício e fizemos visitas 

conjuntas (CACS-FUNDEB, CME, Sindicato e Poder Executivo) em algumas escolas. 

Para um melhor tratamento de cada tema optamos por categorizá-los em três tipos: 1. 

serviços realizados de forma inadequada; 2. Serviços com possíveis equívocos na 

medição; 3. Serviços possivelmente não realizados, mas pagos conforme medição.  

 

2.3.1 Serviços realizados de forma inadequada  

No decorrer das visitas às unidades escolares, encontramos serviços realizados de 

forma inadequada, podendo gerar transtornos à comunidade escolar ou o não atendimento 

à finalidade da obra. 



 
 
 
 

 

 

A – Instalação de pias  

 

Na Escola Municipal Vereador José Ramos, o descarte da água da pia, recém-

instalada, era realizada no próprio pátio, a encanação exposta passava por área de intensa 

circulação de crianças e o sifão estava colocado de forma errada, conforme fotografia 

acima. Após ofício deste Conselho, sinalizando a situação o poder público providenciou 

a correção. No início deste ano em nova visita à escola, identificamos a correção, 

conforme fotografia abaixo: 

 



 
 
 
 

 

 

 B – Trocas desnecessárias de lâmpadas  

Algumas escolas do município receberam em 2019 projeto da Coelba que efetuou 

a troca de lâmpadas florescentes por lâmpadas de led, as lâmpadas de led tem garantia de 

5 anos e tem durabilidade média de 30 mil horas. Em algumas escolas, como a Dom 

Avelar, Enock Amaral e Vereador José Ramos, as lâmpadas de toda a escola mesmo 

“novas” foram substituídas pela empresa gerando gastos desnecessários ao erário. O 

número de lâmpadas trocadas não confere com o existente em algumas unidades. Em 

resposta, o poder executivo informou que  

as lâmpadas de led, instaladas pela Coelba, possuem 
durabilidade média de 5 anos, desde que estejam funcionando 
sem oscilações de energia, segundo a engenheira eletricista, da 
Secretaria Municipal de Serviços Públicos, consultada para que 
entendêssemos as trocas realizadas. Essas solicitações, segundo 
a mesma, não são estranhas quando há quedas de energias por 
mau dimensionamento das instalações elétricas, algo que tem 
acontecido em algumas unidades escolares. Por esse motivo, a 
gestão municipal já havia realizado licitação para reforma 
elétrica das escolas municipalizadas, e os serviços já foram 
iniciados. Importante frisar que os serviços também são 
preventivos, e as empresas contratadas realizam, quando há a 
necessidade, para que não haja prejuízo ao funcionamento 
escolar. As trocas estão sendo apuradas nas ordens de 
serviços, e em caso de irregularidade, às empresas devolverão 
os valores ao erário. (Ofício Semed 89/2022) 

 
Diante da resposta da SEMED, este conselho indica que é necessário uma 

verificação do que de fato ocorre nas escolas. Se as lâmpadas são trocadas somente 

quando há defeito nas mesmas ou se há trocas desnecessárias de lâmpadas. 

 

C – Pinturas mal-acabadas 

Encontramos com frequência pinturas mal realizadas nas unidades escolares, 

ocasionando espaços manchados, sem aparência agradável.  

• Aparente baixa qualidade da tinta ou falta de demãos em pintura de muro 



 
 
 
 

 

 

 

 

No início deste ano, voltamos a visitar a escola municipal José Ramos, já com o 

retorno presencial das aulas e a parede acima estava com a situação da pintura ainda pior. 

Conformo pode ser vista na imagem abaixo: 



 
 
 
 

 

 

 

Vale sublinhar que os contratos preveem duas demãos de pintura com tinta látex 

acrílica, tipo de tinta que não degrada em tão curto espaço de tempo, caso aplicada de 

forma correta, diferente do cal de pintura, por exemplo, que em áreas externas não suporta 

períodos longos sob chuva. 

 Em visita à uma das escolas da Rede que recebeu pintura da empresa AJL 

Construções, encontramos materiais que segundo, diretora e funcionários da escola 

pertenciam à empresa e junto a este material, sacos de cal de pintura, conforme imagens 

abaixo: 

 

  

Em medição apontada em processo de pagamento, a empresa citada recebeu pela 

pintura com tinta látex acrílica na mesma escola em que encontramos o cal e não havia 

listado na medição nenhum tipo de serviço que utiliza o cal. Não estamos, com isso, 

concluindo que a pintura da referida escola ou de outras escolas estão sendo realizadas 



 
 
 
 

 

 

com cal de pintura, mas apontamos a necessidade de uma intempestiva ação da 

fiscalização dos órgão de controle internos e externos sobre a situação. 

 

• Pintura de área externa realizada tinta inadequada ou com falta de demãos  

 

 

 

Fotografia : Pintura com manchas na área externa da Escola Municipal Porto Feliz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em resposta as indagações do Conselho, a Semed informou, através de ofício de 

número 89/2022 que:  

Fotografia : Pintura com manchas na área externa da Escola Municipal Porto Feliz 

 



 
 
 
 

 

 

[...] as empresas revisaram as escolas com aparentes serviços mal 
realizados. Alegaram a ação natural de desgastes da chuva e do 
sol, porém, refizeram serviços a pedido da Coordenação de 
Manutenção, entregando melhor qualidade visual às escolas. 
Demonstraram também a utilização de tintas acrílicas. (Ofício 
89/2022 SEMED) 

 
Diante da resposta do poder Executivo cabe novas visitas e o aprofundamento do 

acompanhamento.  

  



 
 
 
 

 

 

 

D – Outros serviços mal realizados  

• Danificação de pisos em sala de creche que recebem crianças bem 

pequenas. 

 

 

 

 

 

 

• Serviço de ampliação da porta sem ampliar a soleira (isso repetiu-se em 

todas as salas da escola). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia  – CMEI Dr. Djalma Ramos  

Fotografia 18 – CMEI Dr. Djalma Ramos 



 
 
 
 

 

 

As fotografias e os relatos são exemplares, na maioria das escolas visitadas há 

outros serviços mal realizados que a nosso ver caberiam ser refeitos, especialmente 

acabamentos de pinturas, hidráulica e cobertura.  

Segundo a Semed, através de ofício de número 89/2022, os serviços apontados 

neste item do parecer, referente a Escola Dr. Djalma Ramos foram refeitos  

[...] os serviços apontados pelo Parecer se referiram à CMEI 
Djalma Ramos, qual foi reformada com o contrato firmado em 
2018. Ainda assim, por estar na garantia da obra, todos os 
serviços foram refeitos e a creche foi entregue sob fiscalização, 
também, da ex-diretora, tanto o piso quanto a soleira. (Ofício 
Semed 89/2022) 

 

2.3.2 - SERVIÇOS COM POSSÍVEIS EQUÍVOCOS NA MEDIÇÃO  

A. Cobertura  

  As escolas CMEI Dr. Djalma Ramos, Enock Amaral, Santa Julia, Dom Avelar, 

Mercedes do Espírito Santo, Vereador José Ramos, Vida Nova contam com uma questão 

que se repete na grande maioria das escolas visitadas. Consta nos registros das medições 

valores em metros quadrados que diante do verificado nas unidades escolares 

correspondem ao dobro do que foi de fato recuperado no quesito cobertura de telha 

cerâmica.  



 
 
 
 

 

 

 

Fotografia19: Imagens de drone auxiliam os Conselhos nas vistorias 

 

Além de dobrar o valor dos espaços “recuperados”, consta na descrição do serviço 

nas planilhas de medição dos contratos 032/2018, 033/2018 e 034/2018 que 10% das 

telhas desses locais deveriam ser trocadas e nos contratos 180/2019 e 181/2020 que 30% 

das telhas devem ser substituídas. A partir dos relatos dos servidores em inúmeras escolas 

e do observado por nossas visitas, por baixo e do alto, estimamos que, nos locais onde 

houve recuperação o valor de telhas trocadas não passa de 5%, valor que corresponde a 

½ do valor descrito nos contratos de nº 032/2018, 033/2018 e 034/2018 e a 1/6 do valor 

exigido pelos contratos 180/2019 e 181/2020. 

Além da medição com possíveis falhas, há relatos de escolas que o telhado estava 

em perfeito estado e após o serviço surgiram pingueira em locais onde antes não existiam. 

Na Escola Municipal Enock Amaral, por exemplo, observamos várias falhas, entre as 



 
 
 
 

 

 

telhas, no telhado já refeito, as falhas ocorrem em várias salas, como demonstra a 

fotografia nº 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre 2018 e 2020 houve uma importante alteração na elaboração do termo de 

referência dos contratos, no item cobertura, ampliando de 10% para 30% o número de 

telhas que deveriam ser trocadas na “revisão de cobertura de telha cerâmica”. É 

importante destacar que aparentemente, nas unidades escolares visitadas, havia uma 

preferência das empresas pelo serviço revisão de cobertura. Pois inúmeros reparos e 

manutenções mais necessárias e até urgentes foram evitadas, enquanto os telhados, 

especialmente onde havia telhados de composto por telhas de cerâmica tipo colonial 

foram reparados mesmo quando o trabalho feito ampliava o problema das pingueiras ao 

invés de resolver. 

A Semed através de ofício enviou relatório dos problemas técnicos referentes aos 

telhados das escolas em Lauro de Freitas, e defendeu que este tipo de serviço por ser de 

natureza preventiva deve ser feito com frequência e não traz um impacto tão positivo 

como a reforma, mas é necessário. No trecho abaixo além do já citado eles também citam 

os relatórios fotográficos aos quais o Conselho tem acesso. 

Fotografia 20: Telhado recuperado com falhas na Escola Mun. Enock Amaral 



 
 
 
 

 

 

A composição dos serviços de manutenção apresentado pela 
empresa é composta por substituição de telhas, limpeza e 
substituição de ripas ou ripão. No entanto, esta composição não 
inclui nenhum serviço de peças principais, cravejamento ou 
emboçamento - assentamento com argamassa das telhas da 
cumeeira ou aplicação da primeira camada de argamassa nas 
paredes. Nenhum material de peça de madeira, ou argamassa 
estão presentes nesta composição. 
Apesar desta ausência, é rotineiro a execução destes serviços 
quando da manutenção dos telhados, conforme pode ser 
comprovado em diversas fotos dos relatórios fotográficos. 

B. Piso 

Consta no processo da Escola Municipal Pato Donald medição de 54 metros de 

piso industrial de alta resistência com polimento, no entanto no local constam 38 metros.  

Em nota técnica a SEMED informou que houve um “lapso na medição”, que o 

piso das escolas Pato Donald e Emerson Palmeiras foram requalificados, totalizando 54m, 

no entanto, na anotação constou apenas a Escola Pato Donald.   

 

 

2.3.3 - Serviços possivelmente não realizados, mas pagos conforme medição 

Na Escola Municipal Jovina Moreira Rosa consta a troca de 29 lâmpadas tubulares 

de led, no entanto, conforme relato de servidores e observação no local é possível que não 

Fotografia:: 38m2 de piso na Escola Mun. Pato Donald 



 
 
 
 

 

 

tenha ocorrido nenhuma troca. Consta também na Escola Municipal Jovina Moreira Rosa 

a revisão de 263,45 metros quadrados de telhado, que também, segundo os servidores da 

unidade escolar e observação não há sinal de nenhum serviço no telhado da Unidade 

Escolar. Inclusive observamos que há uma pequena depressão em parte do telhado que 

possivelmente vem causando pingueiras na escola, necessitando assim de algum tipo de 

reparo.  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Quanto aos serviços pagos, mas possivelmente não realizados a Secretaria 

Municipal de Educação enviou fotos de reforma no telhado da Escola Municipal Jovina 

Rosa, comprovando que houve algum tipo de serviço no local, conforme fotografias 

constantes nos processos de pagamento e copiadas abaixo: 

Fotografia 21: Área com pequena depressão no telhado da Escola Munic. Jovina M. Rosa 



 
 
 
 

 

 

 

 

Cumpre-nos relatar que em cada medição há uma quantidade razoável de horas 

pagas à engenheiros, engenheiros Jr. e outros técnicos que, em tese, seriam responsáveis 

pelo bom andamento e pela qualidade do serviço prestado e aparentemente falharam nessa 

tarefa.  

Diante dos fatos acima relatados e, consequentemente, dos indícios de 

irregularidades constantes nas obras referentes aos contratos já mencionados, tememos 

que os mesmos ocorram em outras obras ainda por fazer e em unidades escolares 

ainda não visitadas, igualmente, tememos que os serviços realizados nas escolas 

sejam definidos pela vantagem financeira das empresas, ou por outros interesses 

particulares de agentes envolvidos no processo e não pelas reais necessidades das 

escolas.  



 
 
 
 

 

 

Ante o exposto, o Conselho Municipal do FUNDEB mantém a sugestão indicada 

em ofício conjunto n. 1/2021/CACS-FUNDEB/CME que a Secretaria Municipal de 

Educação e a Controladoria Geral do Município realizem auditoria em todas as obras, no 

âmbito dos contratos mencionados, a fim de corrigir possíveis falhas e evitar danos ao 

erário e à educação pública municipal.  

Diante do relatado neste parecer, diante das explicações enviadas pelo 

executivo, diante da necessidade de aprofundamento de algumas das questões, este 

Conselho recomenda a aprovação com ressalvas das contas do FUNDEF. 

 

 

 

Marcos Fellipe Costa Marques 
Presidente do CACS-FUNDEB 
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