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Brasília, 19 de outubro de 2017. 

 

 

Ao Senhor 

Wilson Jose Vasconcelos Dias 

Diretor Executivo 

Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional – CAR 

Av. Luiz Viana Filho, 250, Conjunto Seplan - CAB 

41745-000 - Salvador – BA 

Brasil 

wilsondias@car.ba.gov.br 

 

Ao Senhor 

Fernando Cabral 

Coordenador do Projeto Bahia Produtiva/CAR 

Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional – CAR 

Av. Luiz Viana Filho, 250, Conjunto Seplan - CAB 

41745-000 - Salvador – BA 

Brasil 

fernandocabral@car.ba.gov.br 

 

 

Acordo de Empréstimo LN 8415-BR 

Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável – PDRS/BA - Bahia Produtiva 

Revisão do Relatório de auditoria relativo ao período de 

01 de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016 

 

 

Senhor Diretor Executivo, Senhor Coordenador, 

 

Revisamos o relatório de auditoria do Projeto Bahia Produtiva referente ao período acima citado e 

preparado pelo Tribunal de Contas do Estado do Bahia (TCE-BA). Agradecemos o pronto envio do 

relatório e confirmamos que o mesmo foi aceito pelo Banco Mundial. 

 

Os auditores emitiram parecer sem ressalvas sobre as contas do projeto, IFRs enviados, assim como as 

respectivas cláusulas contratuais.  

 

Não obstante, os auditores destacam algumas fraquezas em relação aos controles internos adotados pela 

coordenação do projeto em relação à implementação dos subprojetos comunitários, e que precisam ser 

sanadas.  De modo que solicitamos que nos seja enviado até 30 de outubro de 2017, as informações 

relativas às ações que foram e/ou estão sendo adotadas (pela coordenação e equipe do projeto) em relação 

às recomendações dos auditores, assim como uma tabela atualizada dos valores já repassados e executados 

pelas  organizações de produtores beneficiados pelo projeto, e que essas informações sejam sempre 

mantidas atualizadas, pois serão solicitadas pela especialista em Gerenciamento Financeiro do BM, 

durante as supervisões. Abaixo seguem os pontos identificados: 

https://clientconnection.worldbank.org/servlet/secmainssl?pagePK=228852&piPK=64023088&theSitePK=257204&menuPK=253683&Context=LoanOverview&highlightIndex=2&fin_id=IBRD&loan_num=84150
https://clientconnection.worldbank.org/servlet/secmainssl?pagePK=228852&piPK=64023088&theSitePK=257204&menuPK=253683&Context=LoanOverview&highlightIndex=2&fin_id=IBRD&loan_num=84150
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1. A baixa execução financeira do projeto e o aporte de contrapartida tem sido menor que o esperado.  

 

2. Em 2016 foram assinados 395 convênios, totalizando R$64.449,909,8, e a inspeção física e 

financeira foi realizada em apenas 49 convênios, representando R$2.763.887,69. Em grande parte 

dos casos, foi observado: 

 

 Item a) Agentes comunitários contratados e não exercendo suas funções por falta de treinamento 

da CAR: (folhas 33 e 34). Esse ponto é de extrema urgência, e não somente deve ser sanado para 

os convênios já em execução, mas também melhorado o planejamento e adotação de medidas 

necessárias para evitar reincidências, incluindo: revisão de valores transferidos às comunidades 

até que os respectivos agentes sejam efetivamente treinados. Nenhum pagamento deve ser feito 

aos agentes antes que estejam aptos a exercer suas funções. 
 

 Item b) Aquisição de motocicletas: (folhas 34 e 35). Deve ser feita uma análise detalhada a fim de 

revisar e identificar especificações técnicas para motocicletas compatíveis com a realidade da zona 

rural. 

 

 Item c) Desconsiderações do Adicional de periculosidade aos Agentes Comunitários Rurais 

(ACRs): (folhas 35 e 36). O Banco Mundial entende que os ACRs são prestadores de serviço 

autônomos e não empregados, pois conforme o Acordo de Empréstimo, o Banco financia “bens”, 

“obras”, “serviços de não consultoria” e “serviços de consultoria”, mas não empregados. Assim,  

a contratação desses serviços é submetido às regras de licitação do Banco, conforme autorizam as 

regras de licitação nacional e estadual. 

 

 Item d) Dificuldade de Licitar o fornecimento de Combustível e o seguro Veicular: (folhas 36 e 

37). As regras de licitação aplicáveis aos subprojetos estão previstas no Manual de Operações do 

Projeto e podem ser ajustadas uma vez demonstrada a necessidade e proposto um procedimento 

que atenda aos princípios basilares da licitação. 

 

 Item e) Atas de Reunião contendo informações incompletas: (folha 38). É absolutamente 

inaceitável que as atas de licitação estejam incompletas, contenham rasuras e/ou espaçamentos 

entre parágrafos. O correto preenchimento das atas é fundamental para se garantir a licitude das 

decisões tomadas sobre a licitação. Se as atas não registram qualquer uma dessas informações: (i) 

o nome das empresas convidadas; (ii) o nome das empresas presentes e/ou as que apenas enviaram 

propostas; (iii) valores ofertados e negociados; (iv) motivos de desclassificação no certame; etc, 

torna-se impossível comprovar que as decisões observaram as regras de licitação aplicáveis ao 

projeto, inclusive e principalmente quanto à economia e transparência das licitações. Assim, os 

contratos referentes às atas relativas aos Convênios identificados no relatório de auditoria 

não podem ser financiados pelo Banco: 

 

o Convênios 153, 293 e 338/2016 – Atas preenchidas de forma incompleta, apresentam 

rasuras e/ou espaçamentos entre parágrafos. 

o Convênios 042, 076, 160, 293, 338, 347 e 431/2016 – As atas informam as empresas 

desclassificadas, sem especificar o motivo. 
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o Convênios 160 e 370/2016 – Atas relativas à seleção de ACRs e consultores individuais 

possuem situação idêntica à anterior. 

 

 Item f) Licitações realizadas sem observância às diretrizes do Banco e regras nacionais: (folhas 

39 a 42). Nenhum dos contratos identificados pelos auditores é passível de financiamento pelo 

Banco, pois incorrem nas práticas de fraude e corrupção descritas no par. 1.16 das Diretrizes: 

 

o Convênio 042, 076, 107, 153, 160, 182, 370 e 457/2016 – As empresas concorrentes eram 

controladas por sócios com relação de parentesco.  

o Convênios 383 e 347/2016 – Para a contratação de consultor especialista para a elaboração 

e o acompanhamento dos planos de negócios, dois candidatos são sócios na mesma 

empresa. 

o Convênios 076, 160, e 370/2016 – Em relação às cotações para compra de motocicleta, 

foram convidadas empresas titulares de mesma base de CNPJ (são matriz e filial da mesma 

empresa). 

o Convênio 153/2016 – A seleção de ACR foi procedida por uma comissão em que um dos 

integrantes mantinha laço de parentesco com a candidata escolhida. 

 

Com relação aos itens “e” e “f” indicados acima, solicitamos que sejam identificados especificamente os 

contratos e os valores envolvidos e desembolsados, indicando inclusive os SOEs onde as despesas foram 

apresentadas, para que sejam adequadamente registrados como inelegíveis e devolvidos ao Banco. 

 

Colocamo-nos à disposição para dirimir quaisquer dúvidas sobre os comentários acima, esperando receber 

as informações solicitadas até 06 de novembro de 2017. 

  

Atenciosamente, 

 

 

 

Maria de Fatima Amazonas 

Gerente do Projeto 

Especialista Sênior em Desenvolvimento Rural 

Prática Global de Agricultura 

Banco Mundial - Brasil 

Região da América Latina e do Caribe 

 

 

 

cc.: Sr. Jerônimo Rodrigues, Secretário de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, SDR,  

jeronimo.rodrigues@sdr.ba.gov.br 

Sra. Nara Lins Lourenco Muinos, Assessora de Aquisições do Projeto Bahia Produtiva, 

naralins@car.ba.gov.br 

Sra. Juçara Monteiro, Assessora Financeira do Projeto BA Produtiva, mariajucara@car.ba.gov.br 

 

 

 
Cleared/bcc: L.Wuerzius; S.Amaral; I.Drossos 
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