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1 IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO

Período Auditado:

01.01 a 31.12.2021

Unidade Auditada:

Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR)

Vinculação:

Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR)

Gestor:
Período

Wilson José Vasconcelos Dias
01.01 a 31.12.2021

2 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Acordo de Empréstimo no: 8415-BR
Projeto:

Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável do
Estado da Bahia (Projeto Bahia Produtiva)

Objetivo:

Incrementar a integração do mercado, as rendas
líquidas e a segurança alimentar de beneficiários
organizados, bem como melhorar o acesso ao
abastecimento de água e aos serviços de saneamento
de moradias nas áreas do Projeto.

Recursos Envolvidos:

US$260 milhões, sendo: US$150 milhões do Banco
Mundial, US$99,300 milhões do Governo do Estado da
Bahia e USS$10,700 milhões dos beneficiários.

Data de Assinatura

29.08.2014

Período de Execução:

30.09.2014 a 30.12.20221

Área de Abrangência:

O Projeto abrange toda a área do Estado da Bahia,
com exceção do município de Salvador.

Beneficiários:

56.200 famílias, dentre as quais agricultores familiares,
empreendedores da economia solidária, famílias
assentadas, comunidades tradicionais (indígenas,
quilombolas e comunidades de fundos e fechos de
pasto).

Gestor do Projeto (UGP): Wilson José Vasconcelos Dias (01.01. a 31.12.2021)
Coordenador do Projeto: Fernando Cezar C. de Oliveira. (01.01 a 31.12.2021)
1 - Período de execução inicialmente acordado de 30.09.2014 a 31.03.2021, cuja prorrogação ocorreu em 03.02.2021.
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Concluídos os trabalhos de auditoria no Projeto de Desenvolvimento Rural
Sustentável do Estado da Bahia (Projeto Bahia Produtiva), apresentamos os
seguintes sumários dos comentários e observações quanto ao desempenho do
Projeto:
1. Sobre o controle interno, consideramos satisfatória a estrutura organizacional
e os sistemas de controles adotados pela CAR, responsável pela execução
do Projeto, com exceção das fragilidades comentadas nos itens 5.3.1 e 5.3.2
da Carta Gerencial (item 3.1 da Carta Gerencial);
2. As demonstrações financeiras representam adequadamente, em todos os
seus aspectos relevantes, os recursos recebidos e os desembolsos
efetuados, bem como os investimentos acumulados no Projeto e a
movimentação de recursos na Conta Especial, no período de 01.01 a
31.12.2021;
3. De acordo com a Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos, as
aplicações no período alcançaram US$36,460,666.24 (R$195.262.887,35),
absorvidos pelas fontes BIRD e Beneficiários (US$34,851,779.88 e
US$1,608,886.36, respectivamente), não havendo, portanto, contrapartida do
Estado. Até 31.12.2021 foram aplicados no Projeto R$495.270.306,59,
correspondentes a 45,96% dos recursos previstos, restando ser aplicados,
até a sua finalização, em 30.12.2022, o montante de US$140,490,545.72
(item 4.1 da Carta Gerencial);
4. Examinamos 04 (quatro) procedimentos licitatórios realizados pela
Companhia em 2021, correspondentes a 89,71% (R$53.425.742,92) dos
recursos financeiros envolvidos, bem como 03 (três) procedimentos
formalizados pela FLEM, correspondentes 52,31% (R$2.968.694,50) dos
valores envolvidos, constatando o cumprimento das Diretrizes para
aquisições no âmbito de Empréstimos do BIRD e Créditos da AID, e da
Seleção e Contratação de Consultores pelos Mutuários do Banco Mundial,
bem como das regras emanadas das Leis Nacional e Estadual de Licitações,
para os procedimentos licitatórios a elas submetidos (item 5.1 da Carta
Gerencial);
5. Por sua vez, examinamos 04 (quatro) instrumentos contratuais formalizados
pela CAR em 2021, correspondentes a 92,62% (R$16.293.072,92) dos
pagamentos efetuados, assim como 03 (três) dos procedimentos formalizados
pela FLEM, correspondentes a 52,29% (R$2.968.694,50) dos desembolsos
ocorridos no exercício sob exame, constatando o cumprimento das Diretrizes
e Leis retrocitadas (item 5.2 da Carta Gerencial);
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6. Em 2021 estavam em execução 1997 convênios firmados com associações
comunitárias sediadas em municípios abrangidos pelo Projeto, envolvendo
recursos da ordem de R$650.181.318,79, cujos desembolsos pelas
convenentes naquele ano totalizaram R$45.147.833,41. Nossos exames
abrangeram 62 convênios (celebrados em 2021 e em exercícios anteriores),
representando 32,38% (R$14.617.291,93) dos desembolsos decorrentes da
execução dos subprojetos no período auditado, além do Convênio nº 34/2017,
firmado com a Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia
(CERB), cuja amostra de auditoria representou 70,78% (R$53.520.390,06)
dos valores pagos em 2021. Consideramos satisfatórias, também, as
atividades de supervisão e acompanhamento dos subprojetos, com exceção
das fragilidades identificadas e comentadas nos itens 5.3.1 e 5.3.2 da Carta
Gerencial; e
7. Dos exames procedidos, observamos o cumprimento das disposições oficiais,
no que concerne às cláusulas do Acordo de Empréstimo, leis e regulamentos
aplicáveis.
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AO SENHOR DIRETOR-PRESIDENTE DA
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL (CAR)

Examinamos os Demonstrativos Financeiros do Projeto de Desenvolvimento Rural
Sustentável do Estado da Bahia (Projeto Bahia Produtiva) relativos ao período de
01.01 a 31.12.2021, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR),
por intermédio da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR),
parcialmente financiado com recurso do Banco Internacional para a Reconstrução e
Desenvolvimento (BIRD), conforme Acordo de Empréstimo BIRD N° 8415-BR, que
compreendem as Demonstrações das Origens e Aplicações dos Recursos (DOAR),
dos Investimentos Acumulados, dos Certificados de Despesas, da Conta Especial do
Projeto e as Notas Explicativas, elaboradas sob a responsabilidade da Companhia
de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR). Nossa responsabilidade foi expressar
uma opinião sobre essas demonstrações financeiras, baseada em nossa auditoria.
Nossos exames foram conduzidos de acordo com a metodologia indicada no Manual
de Auditoria deste Tribunal, em conformidade com as Normas de Auditoria
Governamental (NAGs) aplicadas ao Controle Externo Brasileiro, sendo aplicadas
suplementarmente as Normas Internacionais de Auditoria e as Diretrizes do BIRD, e
compreenderam: a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos
valores, o volume das transações e o sistema contábil e de controles internos do
Projeto; b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que
suportam os valores e as informações divulgadas; c) a avaliação das práticas
contábeis adotadas pela administração, assim como da apresentação geral das
demonstrações financeiras em conjunto; e d) a verificação quanto ao cumprimento
das cláusulas de caráter contábil, financeiro e gerencial previstas no citado Acordo e
nas leis e disposições oficiais relacionadas ao Projeto.
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Consideramos satisfatórias as atividades de supervisão e acompanhamento dos
subprojetos cofinanciados por intermédio do contrato de Empréstimo, com exceção
das fragilidades identificadas e comentadas nos itens 5.3.1 e 5.3.2 da Carta
Gerencial.

Salvador, 09 de junho de 2022

Antônio Luiz Carneiro
Coordenador de Controle Externo
CRC/BA 18.847

Wesley Franco de Oliveira
Gerente de Auditoria
CRC/BA 19.724

Elizene Alves da Silva
Líder de Auditoria
CRC/BA 14.567

Elielson Silva Santos
Auditor Estadual de Controle Externo
OAB/BA 34.447

Gilberto Brito dos Santos Júnior
Auditor Estadual de Controle Externo
Bacharel em Contabilidade

Roberto Vasconcelos Prazeres
Auditor Estadual de Controle Externo
Engenheiro Civil
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Em nossa opinião, as demonstrações financeiras mencionadas no primeiro
parágrafo representam adequadamente, em todos os seus aspectos relevantes, os
recursos recebidos e os desembolsos efetuados, bem como os investimentos
acumulados no Projeto e a movimentação de recursos na Conta Especial, no
período de 01.01 a 31.12.2021.
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DEMONSTRATIVO DOS CERTIFICADOS DE DESPESA EM R$
Exercicio 2021

CATEGORIAS

SOLICITAQAO
APPL
53

CAT 1

CAT 2

14.165.657,76

MONTANTE
SOLIC.

TOTAL

MONTANTE
REEMBOLSADO

14.165.657,76

14.165.657,76

14.165.657,76

54

421.735,08

9.522.817,10

9.944.552,18

9.944.552,18

9.944.552,18

55

3.572.959,16

5,788.457,65

9.361.416,81

9.361.416,81

9.361.416,81

56

5.241.064.55

1.409.788,72

6.650.853,27

6.650.853,27

6.650.853,27

57

10.159.814,45

644.009,60

10.803.824,05

10.803.824,05

10.803.824,05

58

7.605.719,17

530.072,39

8.135.791,56

8.135.791,56

8.135.791,56

59

1.594.637.35

5.078.272,54

6.672.909,89

6.672.909.89

6.672.909.89

60

8.026.185,77

92.378,67

8.118.564,44

61

9.476.346,73

62

13.305.098.97

63

8.118.564,44

8.118.564,44

9.476.346.73

9.476.346,73

9.476.346,73

5.945.320,15

19.250.419.12

19.250.419,12

19.250.419,12

2.579.020,71

6.072.229,94

8.651.250,65

8.651.250,65

8.651.250,65

64

9.467.435,29

605.252,57

10.072.687,86

10.072.687.86

10.072.687,86

65

4.876.923,95

449.925,01

5.326.848.96

5.326.848.96

5.326.848.96

66

7.915.390.13

45.283,80

7.960.673,93

7.960.673,93

7.960.673,93

67

3.696.449,72

2.249.317,75

5.945.767,47

5.945.767.47

5.945.767.47

68

7 971.236.88

7.971.236,88

7.971.236,88

7.971.236,88

69

1.880.614.12

4.461.266,19

6.341.880,31

6.341.880,31

6.341.880,31

70

7.838.001,31

330.445,78

8.168.447,09

8.168.447,09

8.168.447.09

71

7.576.113,25

7.576.113,25

7.576.113,25

7.576.113,25

72
TOTAL

5.163.082,94

7.903.821,05

13.066.903,99

13.066.903,99

13.066.903,99

132.533.487,29

51.128.658,91

183.662.146,20

183.662.146,20

183.662.146,20
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MONTANTE
SOLIC.

CATEGORIAS

SOLICITAQAO

CAT 1

APPL

CAT 2

TOTAL

MONTANTE
REEMBOLSADO

3.297.695.24

3.297.695,24

3.297.695,24

1.989.888,22

2.075.950,58

2.075.950,58

2.075.950,58

663,255,83

1.074.523,42

1.737.779,25

1.737.779,25

1.737.779.25

56

998.719,53

263.552,45

1.262.271.98

1.262.271,98

1 262.271.98

57

1.939.073,32

124.120,59

2.063.193.91

2.063.193,91

2.063.193.91

58

1.460.792,80

101.247,68

1.562.040,48

1.562.040,48

1.562.040,48

59

288.682,83

921.784,78

1.210.467.61

1.210.467,61

1.210.467,61

60

1.434.987,61

16.694,34

1.451.681.95

1.451.681,95

1.451.681,95

61

1.712.695,96

1.712.695.96

1.712.695,96

1.712.695,96

62

3.124.378,99

355.269,57

3.479.648.56

3.479.648,56

3.479.648,56

63

477.175,14

1.136.181,82

1.613.356.96

1.613.356,96

1.613.356.96

64

1.737.266,89

111.075.89

1.848.342,78

1.848.342,78

1.848.342,78

65

891.133,42

79.982.30

971.115,72

971.115.72

971.115,72

66

1.370.155,81

7.838,64

1.377.994,45

1.377.994,45

1.377.994,45

67

648.374,15

393.153,80

1.041.527,95

1.041.527,95

1.041.527.95

68

1.410.860.34

1.410.860,34

1 410.860,34

1.410.860,34

69

331.824,29

787.166,50

1 118.990,79

l.l 18.990,79

1.118.990,79

70

1.476.387,48

61.654,42

1.538.041,90

1.538.041,90

1.538.041,90

71

l.484.906.43

1.484.906,43

1.484.906,43

1.484.906.43

72

1.015.535,46

I 577.681,58

2.593.217,04

2.593.217,04

2.593.217,04

^/^jfe.849.963,88

9.001.816,00

34.851.779,88

34.851.779,88

34.851.779,88

53

3.297.695,24

54

86.062,36

55

TOTAL

N
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AQAO REGIONAL - CAR
ACORDO DE EMPRESTIMO - 8415 -BR
DEMONSTRAQAO DOS INVESTIMENTOS NO PROJETO - Em R$
Exercicio 2020
CATEGORIA DE REEMBOLSO

1 - Bens, obras, servigos exceto de
consultoria e servigos de consultoria

ACUMULADO ATE 31.12.2020
CONTRAPARTIDA
BIRD

163 344.885,19

ESTADUAL

BENEFIClARIO

15.699.373,77

TOTAL

BIRD

NO EXERCICIO 2021
CONTRAPARTIDA

ESTADUAL

beneficiArio

TOTAL

BIRD

ACUMULADO ATE 31.12.2021
CONTRAPARTIDA

ESTADUAL

BENEFICIARIO

179.044.258.96

132 533.487,29

11.590.421,64

144.123.908.93

295 878.372.48

27.289.795,41

323 168 167,89

119.884.022,78

51.128.658,91

10319,51

51.138.978,42

171.012.681,69

10.319,51

171.023.001,20

298.928.281,74

183.662.146,20

11,600.741,15

195.262.887,35

466.891.054,17

27.300.114,92

494.191.169,09

para Subprojetos

2 - Bens, obras, servigos exceto de
consultoria e servigos de consultoria,
custos operacionais e treinamento

SUBTOTAL

119.884.022,78

283.228.907,97

15.699.373,77

1.079.137,50

1.079.137,50

Taxa

284,308.045,47

TOTAL

WILSON JOSE VASCpNCELOS DIA!
Diretor ExiUtivo

15,699.373,77

300.007.419,24

FERNANDO CE wWCABRRTdE OLIVEIRA
Coorde ador do PDRS - BP

TOTAL

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o código de autenticação: YZNJEXMTM1
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1.079.137,50

183.662.146,20

11.600,741,15

195.262.887,35

467,970.191,67

1 079 137,50
27,300.114,92

CArLa PINHEIRO FERNANDES
Analista Financeiro^

495.270.306.59

SECPETARiA Df
DESENWOLVIMENTO IRURAL

BAHIA-;

GOVERNO DO ESTADO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AQAO REGIONAL - CAR
ACORDO DE EMPRESTIMO - 8415 -BR
DEMONSTRAQAO DOS INVESTIMENTOS NO PROJETO - Em US$
Exercicio 2021
CATEGORIA 0E REEMBOLSO

BIRO

1 - Bens, obras, services exceto de
consultoria e services de consultoria
para Subprojetos

43.459 1 83,59

2 - Bens, obras, services exceto de
consultoria e serveos de consultoria,
custos operacionais e treinamento

34.499 992,55

SUBTOTAL
Taxa
TOTAL

WILSON JOSE VAKCtJNCELOS DIAS
Diretor Bxecutivo

77.959.176,14

ACUMULADO ATE 31.12.2020
CONTRAPARTIDA
BENEFICIARK5
ESTADUAL

TOTAL

4.714.611.90

4.714.611,90

NO EXERCICIO 2021
CONTRAPARTIDA
BENEFIClARIO
ESTAOUAL

TOTAL

4.714.611,90

BIRD

ACUMULAD0AT6 31.12.2021
CONTRAPARTIDA
ESTAOUAL
BENEFIClARIO

TOTAL

48.173.795,49

25 849 963,88

1.606.905,07

27.456.868,95

69.309.147,47

6.321.516,97

75630 664,44

34 499.992,55

9.001.816,00

1.981,29

9.003 797,29

43.501 808,55

1.981,29

43.503.789,84

82.673.788,04

34.851.779,88

1.608.886,36

36.460.666,24

112.810,956,02

6.323.498,26

119.134.454,28

375.000,00

375.000,00
78.334.176,14

BIRD

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o código de autenticação: YZNJEXMTM1
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83.048.788,04

cup

///FERNANbO CEl
Kbr^L DE OLIVEIRA
V
Co^rdei^ador do PDRS - BP

375.000,00
34.851,779,88

1.608.886,36

U'DI,A^-SriVA SANTOS
“rente Financeira

36.460.666,24

113.185.956,02

375.000,00
6.323.498,26

^PINHEIRO FERNANDES
Analista Financeiro

119.509,454,28
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AQAO REGIONAL - CAR
ACORDO DE EMPRESTIMO - 8415 -BR
DEMONSTRAQAO DAS ORIGENS E APLICAQOES DE RECURSOS NO PROJETO
Exercicio 2021
DESCRIQAO

ACUMULADO ATE 31.12.2020

NO EXERCICIO 2021

R$

US$

R$

416.964.081,98
415.884.944.48
146.428.450,00
269.456.494.48
1.079.137,50
1.079.137,50

107.471.887,21
107.096.887,21
44.300.000.00
62.796.887.21
375.000,00
375.000,00

188.812.585,54
188.812.585,54

34.851.779,88
34.851.779,88

188.812.585,54

34.851.779,88

15.699.373,77

4.714.611,90

11.600.741,15

TOTAL

432.663.455,75

112.186.499,11

APLICAQOES
a) BIRD:
. Aplicagoes via SOE (Conta Especial)
Subtotal Aplicagao - Conta Emprestimo
.Taxa contratual paga em 28.02.15
. Aplicagbes via SOE (Retroatividade)

284.308.045,47
283.228.907,97
1.079.137,50
1.079.137,50

ORIGENS
a) BIRD:
Subtotal Origans - Conta Especial
. Depbsito Inicial e Adiantamento da Conta Especial
. Pagamento Cta. Emprestimo p/ realimentagao C.Especial
Subtotal Origens - Conta Emprestimo
Taxa contratual paga em 28.02.15

US$

ACUMULADO ATE 31.12.2021
R$
US$

605.776.667,52
604.697.530,02
146.428.450,00
458.269.080,02
1.079.137,50
1.079.137,50

142.323.667,09
141.948.667,09
44.300.000,00
97.648.667,09
375.000,00
375.000,00

1.608.886,36

27.300.114,92

6.323.498,26

200.413.326,69

36.460.666,24

633.076.782,44

148.647.165,35

78.334.176.14
77.959.176.14
375.000,00
375.000,00

183.662.146,20
183.662.146,20

34.851.779,88
34.851.779,88

467.970.191,67
466.891.054,17
1.079.137,50
1.079.137,50

113.185.956,02
112.810.956,02
375.000,00
375.000,00

11.600.741,15
195.262.887,35

1.608.886,36
36.460.666,24

27.300.114,92
495.270.306,59

6.323.498,26
119.509.454,28

3.715.885,80
187.378.032,00
(183.662.146,20)

(245.779,88)
34.606.000,00
(34.851.779,88)

130.499.283,18

597.390.337,35

26.543.514,21
139.354.470,23

(466.891.054,17)

(112.810.956,02)

130.499.283,18

26.543.514,21

b) ESTADO
c) PART. BENEFICIARIO • A COMPROVAR

b) ESTADO
c) PART. BENEFICIARIO - A COMPROVAR
TOTAL
ADIANTAMENTOS A COMPROVAR DOS RECURSOS
BIRD REFERENTES A SAQUES DA CONTA ESPECIAL
. Total de saques no periodo
. (-) Total de PR's emitidos no periodo
TOTAL

15.699.373,77

4.714.611,90

300.007.419,24

83.048.788,04

126.783.397,38
410.012.305,35
(283.228.907,97)

26.789,294,09
104.748.470,23

126.783.397,38

26.789.294,09

(77.959.176,14)

3.715.885,80

SALDO DA CONTA ESPECIAL

[waim
WILSON JOSE#A SCONCEtOS DIAS
Diretar Executive

(245.779,88)

2.594.196,86

yt FERNANbO C9&£R CAfelfAL DE'OLIVEIRA
Y
oVdefador do PDRS - BP

LIDJAbA SILVA SANTOS
"berente Financeira

-CWEAPINHEIf O FERNANDES
Analista Finanq^iro
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MATRI2 DA GESTAO ACUMULADA DO PROJETO POR CATEGORIA DE INVERSAO

BIRD

CONTRAPARTIDA
ESTADO

uss

EXECUTADO

PREVISTO
CATEGORIAS

ACUMULADO ATE 31.12.2020
TOTAL

CONTRAPARTIDA

BIRD

ESTADO

BENEF.

NO EXERCICIO
TOTAL

BENEF.

BIRD

CONTRAPARTIDA
ESTADO

BENEF.

A EXECUTAR

ACUMULADO ATE 31.12.2021
TOTAL

BIRD

CONTRAPARTIDA
ESTADO

BENEF.

TOTAL

CONTRAPARTIDA

BIRD

ESTADO

BENEF.

1 - Bens, obras, services
exceto de consulloria e
services de consultoria para

119.625.000.00

94.600.000.00

30.000.000.00

4.700 000.00

10.700.000.00

224.925 000.00

43.459183.59

34 700.000.00

34.499.992.55

375.000,00

375.000.00

260.000.000,00

78.334.176,14

4.714.611.90

48 173 795.49

25.849 963.88

1 606.905,07

27.456.868.95

69.309.147.47

6321.516.97

75 630 664.44

50 315.852.53

94.600.000,00

4 378 483.03

149294.335,56

1 981,29

9.003.797.29

43.501 808.55

1.981.29

43 503.789.84

(13.501 808.55)

4.700.000,00

(1 981,29)

(8.803.789.84)

Subproietos
2 • Bens, obras, services
exceto de consultoria e
services de consultoria.

34 499 992,55

9.001.816.00

custos operacionais e
treinamento

375 000.00

Taxa

1.000.000.00

TOTAL

99.300.000,00

10.700.000.00

375.000,00

4.714.611.90

83.046.788.04

375.000.00

34.851.779,88

1.608.886,36

36.460.666.24

113.185.956.02

375000,00

6.323.498.26

119.509.454,28

36.814.043.98

99.300.000,00

4.376.501.74

c
WILSON JO)

:ONCELOS DIAS

DirjaOr Executive

FERNANDO C[

iRALTTE OLIVEIRA

Coo\dena\lor do PDRS - BP

TOTAL
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AQAO REGIONAL - CAR
ACORDO DE EMPRESTIMO - 8415 -BR
Exercicio 2021
DEMONSTRACAO DA GESTAO DO PROJETO

uss
NO EXERCICIO
CATEGORIAS

PREVISTO

1 - Bens, obras, services exceto de consultoria e servigos
de consultoria para Subprojetos
2 - Bens, obras, services exceto de consultoria e services
de consultoria, custos operacionais e treinamento

REALIZADO

14.370.370,37

27.456.868,95

10.390.740,74

9.003.797,29

ATE 31.12.2021
VARIACAO

(13.086.498,58)

1.386.943,45

Taxa

TOTAL

24.761.111,11

36.460.666,24

(11.699.555,13)

PREVISTO

FERNANDO CBZAR CABRAL DE OLIVEIRA
Coordenadpr do PDRS - BP

VARIACAO

156.249.649,16

75.630.664,44

80.618.984,72

71 103.289,74

43.503.789,84

27.599.499,90

375.000,00

375.000,00

227.727.938,90

119.509.454,28

L
WILSON JOStfVASCONCZELOS DIAS
Diretbr Executivo

REALIZADO

UDlA'^OA SILVA SANTOS
-'-Gerente Financeira

108.218.484,62

xy

CARLaPINHEIRG^FERNANDES
Analista Financeiro

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.
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COMPAHWA Dl OCitNVOlVIMCNTO C A(AO RCCIONAl

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AQAO REGIONAL - CAR
Bahia Produtiva- Acordo de Emprestimo 8415 - BR

Para o periodo de

31 de dezembro de 2021

13.937.073

Conta N°

Be0 do Brasil S/A

Banco depositario

Ag. GECEX - Brasilia

Enderego

8415-BR

Emprestimo/Credito relacionado
US$

Moeda

Somar:

34,851,779.88

Reembolsos do Banco Mundial

Juros Recebidos

2,348,416.98

31.12.2020

Saldo anterior

$
37,200,196.86

Total de entradas

Deduzir:

Pagamentos diretos por bens e servigos

$

Reembolsos SOEs aos mutuarios

$

Saques da Conta Especial
Encargos por servigos ( se nao estao
incluidas nas quantidades sacadas acima)

34,606,000.00

$

Total de saidas
Saldo final

34,606,000,00

31 de dezembro de 2021

2.594,196.86
Y

/!
WILSON JOSE yASCONCELOS DIAS
Diretor Executive

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o código de autenticação: YZNJEXMTM1
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AQAO REGIONAL - CAR

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRATES FINANCEIRAS DO PROJETO DE
DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - PDRS / BAHIA PRODUTIVA /ACORDO
DE EMPRESTIMO N° 8415- BR - EXERCICIO de 2021

1. DESCRIQAO DO PROJETO
O Governo do Estado da Bahia foi autorizado pela Comissao de Financiamentos Externos
- COFIEX a preparar o Projeto Bahia Produtiva, mediante a Recomendagao de Numero
1.338, de 05 de outubro de 2012, que estabelece os seguintes termos: (i) o Estado da
Bahia como Mutuario; (ii) a Republica Federativa do Brasil como Garantidor; (iii) o Banco
Internacional para Reconstrugao e Desenvolvimento (BIRD) como Entidade Financiadora;
(iv) o valor do emprestimo pelo equivalente ate US$ 150,000,000.00; e (v) contrapartida
estadual no valor de no minimo US$ 110,000,000.00.
A partir dessa recomendagao o Governo Estadual procedeu a elaboragao do Bahia
Produtiva, por meio da Companhia de Desenvolvimento e Agao Regional - CAR, empresa
publica vinculada a Secretaria de Desenvolvimento Rural - SDR.
O Projeto Bahia Produtiva expressa o compromisso do Governo em seguir avangando na
erradicagao da pobreza, face aos atuais indicadores sociais e economicos do Estado, que
confirmam a existencia de, aproximadamente, tres milhoes de pessoas1 vivendo em
situagao de pobreza, sobretudo no meio rural.

a. Apoio a empreendimentos orientados para Mercado e Integragao de
Pequenos Produtores nas Cadeias Produtivas. Oportunidades de mercado
verificaveis devem respaldar o apoio a ser prestado aos beneficiarios. Os
mecanismos efetivos para verificar as oportunidades de mercado como
fundamentos para o auxilio aos beneficiarios incluem: (i) foco em mercados
existentes e novos das cadeias produtivas como parte dos criterios de
elegibilidade para os subprojetos e (ii) analise cuidadosa da realidade em que o
setor publico possa desempenhar urn papel catalizador baseado em condigoes
atuais e futuras de mercado.
b. Atuagao com os Arranjos Produtivos Locals - APL com riscos e beneflcios
compartilhados. Para garantir o sucesso do Projeto, os seguintes fatores devem
ser considerados: (i) criagao de parcerias extensivas entre principais atores dentro de uma estrategia de desenvolvimento territorial - para subprojetos nas
'Relatorio de Programas do Ministerio de Desenvolvimento Social e Combate a Fome - MDS, Bahia, mes de setembro de 2013.

aturas realizadas estão listadas em sua última página.
tps://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o código de autenticação: YZNJEXMTM1
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cadeias produtivas; (ii) foco em mercados com alto potencial de crescimento; (iii)
alcangar massa critica suficiente para adquirir e desenvolver visibilidade estadual
e nacional e (iv) proven formas para compartilhamento dos riscos e rendimentos
de produgao entre os diferentes atores ao longo da cadeia produtiva, por meio de
aliangas.
c. Abordagem Territorial/Regional. Para fomentar a integragao de diversos
programas no ambito Municipal, Estadual e Federal de apoio a inclusao
economica e social e importante coordenar intervengoes a nivel territorial.
d. Vincular Agricultura com a Seguranga Alimentar e Nutricional e Redugao de
Pobreza. Incentives para aumentar os impactos de intervengoes no setor da
agricultura sobre a nutrigao e a seguranga alimentar dos agricultores pobres
podem ser integrados ao desenho do projeto, atraves de criterios de selegao de
subprojetos, que permitam a redugao das contribuigoes de contrapartida dos
beneficiarios, em proporgao com maiores impactos quanto a recuperagao
ambiental ou a seguranga alimentar.
e. Adogao de Tecnologias e Estrategias de Inovagao. Adogao de novas
tecnologias e no acesso a inteligencia comercial, de forma a responder as
mudangas de mercado, bem como aumentar a produtividade agricola com o uso
eficiente da agua, que e escassa, da adaptagao as mudangas climaticas e de
uma maior resiliencia, reduzindo ao mesmo tempo as emissoes de carbono.
f. Gestao do Sistema de Abastecimento de Agua e Saneamento Domiciliar.
Projetos e estudos recentes em agua e saneamento domiciliar demonstram a
importancia de uma abordagem de investimentos orientados pela demanda para
garantir a sustentabilidade dos investimentos em agua e saneamento. E
necessario assegurar a experiencia profissional para a operagao e a manutengao
dos sistemas.

Aumentar a integragao ao mercado; as receitas liquidas; e a seguranga alimentar de
beneficiarios organizados e melhorar o acesso ao servigo de abastecimento de agua e
saneamento de domicilios na area de abrangencia do Projeto.
Para isso, sera oferecido suporte aos esforgos do Governo da Bahia no sentido de:
a. Promover o alinhamento entre a oferta dos produtores rurais e a demanda dos
mercados institucionais e privados.
b. Fortalecer a capacidade das Organizagoes de Produtores2 e Associagdes
Comunitarias3 para o desenvolvimento e a implementagao de Pianos de
Negocios e dos Pianos de Investimento, de modo a melhorar a gestao financeira
e aumentar a coesao social.
c. Melhorar a infraestrutura basica necessaria para apoiar a produgao e a
comercializagao e melhorar a qualidade de vida dos beneficiarios;

aturas realizadas estão listadas em sua última página.
tps://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o código de autenticação: YZNJEXMTM1
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d. Promover a inclusao economica e social de mulheres, jovens, indigenas,
comunidades tradicionais e empreendedores da economia popular;
e. Promover a adogao de praticas de gestao sustentavel de recursos naturals em
areas de produgao; e
f. Melhorar a resiliencia das familias dedicadas as atividades agricolas, com base
na elaboragao de uma estrategia de gestao de risco na agricultura.
Para atingir esse objetivo, o Projeto foi subdividido nas seguintes partes:
Componentes do Projeto. O Projeto tern tres componentes e oito subcomponentes
conforme descritos a seguir:

Componente 1

Componente 2
Componente 3

Inclusao Produtiva e Acesso a Mercado
Subcomponente 1.1 - (i) Subprojetos Orientados para o Mercado
(ii) Subprojetos Socioambientais
Subcomponente 1.2 - Manejo de Riscos Agricolas
Subcomponente 1.3- Infraestrutura Logistica para apoiar o acesso a mercados
Sistemas de Abastecimento de Agua e Saneamento Domiciliar
Desenvolvimento Institucional, Assistencia Tecnica e Gestao do Projeto
Subcomponente 3.1 - Assistencia Tecnica para Pesquisa e Diagnostico
Subcomponente 3.2 - Treinamento e Capacitagao
Subcomponente 3.3 - Comunicagao
Subcomponente 3.4 - Gestao do Projeto
Subcomponente 3.5 - Apoio a Governanga Territorial

1.1 Subprojetos Orientados para o Mercado e Subprojetos Socioambientais - Este
subcomponente provera recursos de contrapartida e assistencia tecnica a duas categorias
de subprojetos: (i) subprojetos orientados ao mercado (o qual se espera contabilizar cerca
de 70% do total de recursos alocados para subprojetos neste componente); e (ii)
subprojetos socioambientais (o qual se espera contabilizar cerca de 30% dos recursos
totals alocados para subprojetos nesse componente).
1.2 Manejo de Riscos Agricolas - Este subcomponente incluira investimentos na gestao
de risco agricola, baseado nos Estudos de Analise de Riscos Agropecuarios na Bahia
realizados pelo Banco Mundial.

aturas realizadas estão listadas em sua última página.
tps://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o código de autenticação: YZNJEXMTM1

Componente 1 - Inclusao Produtiva e Acesso a Mercado (US$ 153 milhoes dos quais
US$ 64.2 milhoes financiados pelo BIRD). Este componente tern como objetivo
aumentar a inclusao produtiva e o acesso para os mercados dos agricultores familiares e
outras populagoes desfavorecidas nos diversos territorios de identidade do Estado da
Bahia.
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Com relagao a sustentabilidade ambiental, ambas as categorias de subprojetos
(Orientados para o Mercado e Socioambientais) oferecerao incentivos para a adogao de
boas praticas agricolas, incluindo praticas de Agricultura de Baixo Carbono, melhor manejo
de recursos naturals e recuperagao de servigos ambientais (sendo essa ultima urn recurso
adicional potencial de renda). Alem disso, durante o primeiro ano de implementagao do
Projeto, sera realizada uma avaliagao do equilibrio de carbono das atividades do Projeto,
numa area piloto, com o emprego da Ferramenta Ex-Ante Carbon Balance Tool - EX-ACT4,
para orientagao dos investimentos do Projeto. Finalmente, a planejada Analise de Risco da
Agricultura gerara recomendagoes para reduzir a vulnerabilidade do setor agricola do
estado, algumas das quais devendo ser implementadas como parte do Projeto.

1.3 Infraestrutura Logistica para apoiar o acesso a mercados - Este subcomponente
inclui investimentos diretos da CAR para construgao de armazens e outras infraestruturas
logisticas para apoiar as Organizagoes de Produtores/Associagoes Comunitarias no
acesso aos mercados. A operagao e manutengao desses investimentos serao feitas por
uma organizagao social legalmente estabelecida ou cooperativa, apos uma selegao
competitiva baseada no modelo de parceria publico-privada.

Componente 2 - Sistemas de Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitario (US$
68.9 milhoes dos quais US$ 66,2 milhoes serao financiados pelo BIRD). Esse componente
visa prestar servigos de abastecimento de agua e esgotamento sanitario nas areas rurais,
em quantidade e qualidade, tendo em vista assegurar sustentabilidade e acesso a agua as
populagoes. O Projeto atuara nos municipios localizados nas areas de abrangencia das
Centrals de Associagoes Comunitarias de Jacobina e Seabra e/ou do Sistema Autonomo
de Agua e Esgoto - SAAE.

Componente 3 - Desenvolvimento Institucional, Assistencia Tecnica e Gestao do
Projeto (US$ 34,7 milhoes dos quais US$ 26,2 milhoes serao financiados pelo BIRD).
Este componente tern os seguintes subcomponentes:
• Subcomponente 3.1 - Pesquisa e Diagnostico
• Subcomponente 3.2 - Treinamento e Capacitagao
• Subcomponente 3.3 - Comunicagao
• Subcomponente 3.4 - Gestao do Projeto
• Subcomponente 3.5 - Apoio a Governanga Territorial
3.1 - Pesquisa e Diagnostico. Este subcomponente fornecera assistencia tecnica para a
realizagao de diagnosticos e pesquisas necessarias, por meio de estudos, abordando os
seguintes aspectos:
a. Integragao das cadeias produtivas e acesso ao mercado;
b. Participagao da populagao vulneravel (mulheres, jovens, povos indigenas e
comunidades tradicionais, etc.);
c. Potenciais impactos de intervengoes sociais e ambientais.

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o código de autenticação: YZNJEXMTM1
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3.3 - Comunicagao. Este subcomponente fornecera suporte para a implementagao das
agoes de divulgagao do Projeto, dos processes e seus resultados, bem como para a
mobilizagao das comunidades.
Ferramentas tecnologicas de informagao e comunicagao serao utilizadas para apoiar o
Projeto de diversas maneiras. Para os subprojetos orientados ao mercado e
socioambientais tres intervengoes sao antecipadas: (i) urn sistema de sensibilizagao no
sentido de aumentar o numero de respostas as chamadas publicas, por meio de
mensagens, (ii) um sistema baseado em audiovisuals, com o intuito de apoiar a elaboragao
de propostas e a subsequente implementagao de subprojetos para apoio aos beneficiarios,
(iii) sistemas de comunicagao para coleta de feedback dos diferentes beneficiarios dos
subprojetos. Essas Ferramentas de Comunicagao facilitarao implementar as metas do
Projeto, potencializando as agoes voltadas para os beneficiarios, permitindo assim, uma
coleta de dados e analise em tempo real. As ferramentas de analise dos dados permitirao
uma identificagao continua de questoes e problemas emergentes, em ultima analise,
permitindo a adogao de ajustes.
3.4 - Gestao do Projeto. Este subcomponente apoiara a CAR para o fortalecimento de
sua capacidade de gestao tecnica e administrativa, visando assegurar um gerenciamento
efetivo do Projeto. Inclui principalmente, o atendimento das necessidades de capital fisico
e humano para a Unidade Central da CAR e seus Escritorios Territoriais, garantindo assim
a sua capacidade de execugao, acompanhamento, monitoramento e avaliagao.
3.5 - Apoio a Governanga Territorial. Este subcomponente apoiara agoes voltadas as
politicas de governanga das partes interessadas (CEDETER, CODETER, CMOS) e seus
instrumentos (Plano de Desenvolvimento Territorial). Inclui, portanto: (i) a estruturagao de
um sistema de governanga territorial para o planejamento e o monitoramento de politicas
estaduais estrategicas, programas e atividades, conforme descrito no Plano Plurianual
Participativo do Estado da Bahia - PPA-P; (ii) a reestruturagao dos 27 Colegiados
Territoriais de Desenvolvimento Sustentavel - CODETER, do Conselho Estadual de
Desenvolvimento Territorial - CEDETER e dos Conselhos Municipals de Desenvolvimento
Sustentavel - CMOS ; (iii) a preparagao de Pianos de Desenvolvimento Territorial.
Este Componente tambem ira financiar estudos, assistencia tecnica, treinamentos e custos
operacionais. Os Investimentos deste componente seguirao os criterios tecnicos,
ambientais, financeiros e gerenciais. A CAR implementara diretamente a instalagao dos
sistemas de abastecimento de agua e esgotamento sanitario, contemplando investimentos
voltados a implantagao, recuperagao e ampliagao dos Sistemas.

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o código de autenticação: YZNJEXMTM1

3.2 - Treinamento e Capacitagao. Este subcomponente apoiara atividades de
capacitagao dos tecnicos da CAR, dos membros e representantes das OP e das AC e
tambem das entidades parceiras em estrategias gerenciais e operacionais que assegurem
uma gestao agil e eficiente na implementagao do Projeto.
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3. AREA DE ATUAQAO DO PROJETO
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4. GUSTOS E FINANCIAMENTO DO PROJETO
0 Bahia Produtiva apresenta um custo estimado de US$ 260,000,000.00 (duzentos e
sessenta milhoes de dolares americanos) para um periodo de execugao de seis (06) anos,
conforme detalhamento a seguir:
Fontes de Financiamento
US$ milhoes

%

Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

TOTAL

BIRD

26.469,00

27.010,00

27.110,00

27.210,00

27.921,00

14.280,00

150.000,00

58

CONTRAPARTIDA

20.990,00

21.190,00

21.200,00

21.200,00

22.060,00

3.360,00

110.000,00

42

47.459,00

48.200,00

48.310,00

48.410,00

49.981,00

17.640,00

260.000,00

100

FONTE

Total

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o código de autenticação: YZNJEXMTM1

O Projeto abrangera toda a area do Estado da Bahia, 27 territorios, com excegao do
municipio de Salvador. Ver mapa a seguir.
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O Banco Mundial financiara US$ 150 milhoes, equivalendo a 58% do custo total do Projeto.
O recurso remanescente totaliza o montante de US$ 110 milhoes correspondendo a 42%,
que serao distribuidos entre o Estado da Bahia, parceiros e comunidades beneficiarias. No
caso das comunidades, esse financiamento podera se dar sob a forma monetaria ou
diversos aportes, a exemplo de: mao de obra, materiais, mobilizapao ou qualquer tipo de
recurso disponibilizado pela comunidade.

O projeto apresentou propostas de reestruturagao, visando prorrogapao da data de
fechamento do Projeto, realocapao dos recursos do emprestimo e mudanpas nos custos
dos componentes.

A reestruturapao prorrogou a data de fechamento do emprestimo em 21 meses, de 31 de
marpo de 2021 para 30 de dezembro de 2022, conforme solicitado pelo Mutuario (Oficio
GE n° 35/2020, de 30 de abril de 2020) e autorizado pelo Fiador (Parecer SEI n°
8901/2020 / ME, de 23 de junho de 2020 e Recomendapao COFIEX n° 04/308, de 7 de
maio de 2020). Esta seria a primeira extensao da data de encerramento do Projeto.

A realocapao dos recursos do emprestimo e as mudanpas nos custos dos componentes
sao consistentes com as previsoes e pianos de despesas atualizados ate o final do periodo
de extensao. Os custos reais dos servipos de consultoria e nao consultoria foram
subestimados. A CAR precisou contratar mais profissionais para fortalecer a qualidade da
implementagao, supervisao, monitoramento e campanhas de informapao/comunicapao do
Projeto; fornecer capacitapao adicional para as equipes tecnicas, beneficiarios e partes
interessadas; e, intensificar a assistencia tecnica e aumentar sua cobertura.

A reestruturapao iria realocar US $ 20,0 milhoes dos recursos do emprestimo da Categoria
1 para a Categoria 2, conforme solicitado pelo Mutuario (Oficio CAR n° 1575/2019 Diretoria Executiva, datado de 18 de setembro de 2019) e autorizado pelo Fiador (Parecer
SEI n° 1100/2020 / ME, de 12 de fevereiro de 2020 e Recomendapao COFIEX n° 03/0305,
de 26 de novembro de 2019). No nivel dos componentes, US$ 15 milhoes do Componente
1 e US$ 5 milhoes do Componente 2 seriam realocados no total para o Componente 3. O
valor de realocapao e baseado nas despesas reais atuais e planos/estimativas atualizados
ate a data de fechamento estendida.
As mudanpas no custo total de cada Componente decorrentes de uma avaliagao de
experiencias e necessidades projetadas sao mostradas na tabela abaixo. As mudanpas na
distribuipao do Emprestimo por Componente, com base no custo reestimado, sao
apresentadas a seguir:

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o código de autenticação: YZNJEXMTM1
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Alocafao Original

Aloca^ao proposta

Mudan^a

(US$ milhoes)

(US$ milhoes)

(US$ milhoes)

64.2

52.2

-12.0

56.2

51.2

-5.0

26.2

46.2

+ 20.0

3.0

0.0

-3.0

0.4

0.4

150.0

150.0

Inclusao Produtiva e
Acesso a Mercados
Agua e Saneamento
Domestico
Desenvolvimento
institucional,
Assistencia Tecnica e
Gestao de Projetos
Contingencias fisicas
e financeiras
Taxa de front-end
Total

Gastos por Componente e Fontes de Financiamento A distribuigao dos gastos dos
recursos por componentes e fontes de financiamento, envolvendo BIRD, Estado, parceiros
e beneficiarios estao detalhados a seguir:
Gusto por Componente e Fontes de Financiamento
US$ milhoes

Componentes do Projeto

Gusto/
Component Estado
e

1. Inclusao Produtiva e Acesso
aos Mercados

153.0

78.1

2. Sistema de Abastecimento de
Agua e Saneamento Domiciliar

68.9

3. Desenvolvimento Institucional,
Assistencia Tecnica e Gestao do
Projeto
Gustos totais da linha de base

% do Custo Total
do Projeto
34.1%

12.7

51.2

74.3%

34.7

8.5

46.2

133.1%

256.6

99.3

149.6

58.3%

3.0

Gustos totais do Projeto

259.6

Comissoes de abertura

0.4

Fonte: BIRD/2014.

Valor
52,2

Contingencias fisicas e
financeiras

Financiamento Total
Requerido

Financiamento do BIRD
Beneficiari
o

260.0

10.7

10.7

0%
99.3

99.3

10.7

10.7

149.6

-57.6%

0.4

-100%

150.0

-57.7%

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o código de autenticação: YZNJEXMTM1
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5. FLUXO OPERACIONAL DO PROJETO

Organcar as Equipes do Projeto

Realcar Capadta^ao Inicial da Equipe

r
Realcar Oivulgafao do Projeto

Conhecer os Pianos de Desen.Terntorial

>

Realizar Estudos das Cadeias Produtwas
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0
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Realizar
CapacitafSo
Contmuada

Receber a Mimfesta^ao Oireta • MD

Analisar a
Manifestaf3o de
Interesse (Subprojetos
de Agua e
Sanemamento
Domidliar)

I

Analisar a
Mmifesta^lo de
Interesse
(Subprojetos
Soaoambiental)

Analisar e aprovar o Plano de Negocio

Analisar e aprovar o Plano de Trabalho

Convemar

Contratar

I

Acompanhar
, Monitorar e
Avaliar

J
Realizar
Capacita^ao
Conbnuada

LL

;

______

Executar (Convemos e Contratos)

i
Acompanhar, Monitorar e Avaliar

I

6.PROCEDIMENOS PARA MOVIMENTAQAO FINANCEIRA
O Governo do Estado da Bahia e o Mutuario neste Acordo de Emprestimo com o Banco e
devera disponibilizar os recursos necessaries para a execugao do Projeto, a partir da
transferencia dos recursos provenientes do Contrato de Emprestimo e da Contrapartida.
O Projeto esta inserido na estrutura tecnica e administrativa da CAR, onde contara com o
suporte para o gerenciamento orgamentario, financeiro, contabil, juridico, licitatorio e de
desembolsos, bem como, para as prestagoes de contas e demais areas necessarias a sua
execugao. Essa estrutura e constantemente submetida a urn processo de capacitagao
continuada.

aturas realizadas estão listadas em sua última página.
tps://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o código de autenticação: YZNJEXMTM1
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A Gerencia Financeira da CAR mantem articulagao constante com a Secretaria da
Fazenda do Estado
SEFAZ, orgao responsavel pela execugao financeira e
descentralizagao dos recursos do Tesouro Estadual e pelos repasses de recursos. Esta
Gerencia se articula tambem, com a Secretaria de Planejamento - SEPLAN, para garantir a
inclusao das agoes do Projeto na Lei Orgamentaria Anual - LOA, atraves de solicitagao de
suplementagao orgamentaria, discriminando os aportes por fonte de recursos.
Os arranjos aqui descritos podem sofrer modificagoes ao longo da implementagao do
Projeto. Nesse caso, tais mudangas deverao ser refletidas no Manual Operative, apos
aprovagao das modificagoes pelo Banco Mundial.
1)

Responsabilidades sobre a Administragao e a Execugao Financeira - A CAR e
responsavel pela administragao e execugao financeira, pela coordenagao geral e
administrativa, pelo gerenciamento orgamentario, financeiro e contabil, bem como,
pelas prestagoes de contas do Projeto.

2)

Recursos de outros entes publicos - Caso haja repasse de recursos para execugao
por outros entes publicos, as atribuigoes das partes serao estabelecidas nos Termos
de Compromissos firmados com cada uma das entidades executoras. Tais
instrumentos deverao ser previamente revisados e autorizados pelo BIRD atraves de
“Nao Objegao”, que definira as obrigagoes tecnicas, de salvaguardas e fiduciarias,
inclusive quanto as normas de aquisigoes, fazendo mengao tambem, e quando cabivel,
ao pagamento por servigos tecnicos prestados ao Projeto e aos seus Beneficiarios.

3)

Responsabilidades da Gerencia Financeira da CAR - No que diz respeito a gestao
financeira, esta encarregada de atualizar periodicamente o sistema SACC e FIPLAN,
revisar a documentagao de suporte dos gastos do Projeto, manter um sistema de
arquivos da documentagao do Projeto em conformidade com a metodologia atualmente
utilizada pela CAR, atraves de numeragao sequenciada que possibilite a identificagao
do Projeto, arquivada em pastas identificadas cronologicamente (Mes e Ano),
reconciliar periodicamente os gastos do emprestimo e respectivas contas atraves de
relatorios contabeis que permitam o confronto dos valores efetivamente resgatados
das contas especiais e sua aplicagao, garantindo o acompanhamento imediato de
eventuais discrepancias, e preparar e fornecer toda a documentagao e relatorios
financeiros - IFR^ solicitados pelo Banco, periodicamente, a cada 06 meses.

4)

Pedido de Reembolso - O Projeto solicita ao BIRD a alocagao inicial na Conta
Designada por meio de adiantamento cujo teto e de US$ 30 milhoes.

5) Desembolsos - O Projeto pode solicitar desembolsos por meio de Certificados de
Despesas - SOEx relatorio que resume as despesas admissiveis incorridas durante um
determinado periodo, normalmente apresentadas por categorias de despesas.

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o código de autenticação: YZNJEXMTM1

SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO RURAL

Ref.2814008-26

BAHIA

GOVERNO DO ESTADO

CAR

COMPANMA DC DCSCNVOIVlMCNrO 1 A(AO RCGIONAl

>3? BAHIA
PRODUTIVA

r

Este valor devera funcionar como um fundo rotativo para efetuar reembolsos mediante
Solicitagoes de Desembolso sendo recomposta sempre que a CAR apresente os
Certificados de Despesas - SOE disponlvel para comprovagao de gastos elegiveis, itens
em conformidade com os previstos no Projeto, nas descrigdes das categorias definidas no
Acordo de Emprestimo e adquiridos nos termos das Normas para Aquisigoes com
Emprestimos do BIRD.
7.SISTEMATICA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS DO EMPRESTIMO E DA CONTA
ESPECIAL
Para movimentagao dos recursos provenientes do BIRD, oriundos do Acordo de
Emprestimo n° 8415-BR, foi aberta uma Conta Especial em dolares norte-americanos na
agencia Centro do Banco Brasil, em Salvador.
Em conformidade com a sistematica acordada, apos a efetividade, foi solicitado ao Banco
o deposito inicial, referente ao adiantamento autorizado, no valor de US$ 5,000,000.00,
que foram depositados na Conta Especial do Projeto.

8.DADOS SOBRE A CONVERSAO DE MOEDAS
Os pagamentos em reais dos recursos relatives aos saques efetuados na Conta Especial
foram convertidos pelas cotagoes do dolar norte-americano na data dos fechamentos dos
contratos de cambio para compra, e a cada saque realizado, se mantera fixa a taxa ate a
plena utilizagao dos montantes sacados.
Quanto aos creditos efetuados, referentes as liberagoes dos recursos oriundos do Acordo
de Emprestimo, o Banco do Brasil apresentou esses valores na moeda de origem (dolar
norte-americano) e tambem convertidos em reais, conforme demonstrado nos extratos
emitidos. Tais valores foram utilizados para calculo das origens e devidamente registrados
na DOAR.

9.MOVIMENTAQAO DOS RECURSOS DO PROJETO
Para movimentagao dos recursos do Projeto utilizou-se contas bancarias independentes
para as transferencias dos fundos sacados da Conta Especial convertidos em reais e para
os recursos de contrapartida estadual.
Durante o exerdcio de 2021 foram sacados da Conta Designada US$ 34,606,000.00,
recursos oriundos do saldo de encerramento de 2020, US$ 2,348,416.98, somados aos
depositos realizados pelo Banco, nessa conta, US$ 34,851,779.88 perfazendo um
montante de entradas de US$ 37,200,196.86.

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o código de autenticação: YZNJEXMTM1
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No periodo de 11 a 22 de novembro de 2019 ocorreu a 11a Missao de Apoio a
Implementagao e Supervisao do Projeto Bahia Produtiva. Com relagao a area financeira foi
verificado que nos SOES's anteriores foram incluidos pagamentos com recursos de
contrapartida local e estadual.
Visando corrigir os valores que foram inadvertidamente apresentados para adiantamento e
documentagao da Conta Designada, foi acordado o envio do PR 41, apenas com fonte
BIRD, abatendo o valor de US$ 5,916,755.00, do valor total gerado US$ 9,530,056.94,
ficando US$ 3,613,301.94 para ser solicitado o reembolso.
O PR 41 foi enviado em 31 de Janeiro de 2020 e processado pelo Banco em 03 de
fevereiro de 2020, no valor de US$ 3,613,301.94.

CATEGORIA 1 - SUBPROJETO
CATEGORIA 2 - GESTAO
Total

Contrapartida a Reqularizarl
Valor Conta Designada
4.559.162,521
8.172.464,1*
1.357.592.41
1.357.592.75
5.916.755,
9.530.056,94

Valor SOE
3.613.301,67
3.613.301,94

Para calcular a contrapartida a regularizar foi feita uma consulta em todos os PR's emitidos
e verificado os valores pages com a fonte de contrapartida local e estadual, porem, no
momento de gerar o relatorio de ajuste do SOE, o sistema utilizou taxa de dolar diferente
das taxas usadas nos pedidos de reembolso dos exercicios anteriores, fazendo com que o
calculo fosse inferior ao valor apresentado no PR 41, de US$ 5,916,755.00.
Com a corregao dos calculos o valor que deveria ser abatido anteriormente era de US$
6,111,736.18 e nao US$ 5,916,755.00, ficando o saldo de US$ 194,981.18 a ser
apresentado ao Banco em Pedido de Reembolso no exercicio de 2021.
Desta forma, todos os valores de contrapartida local e estadual apresentados
equivocadamente, ao Banco serao substituidos por despesas com a fonte BIRD
regularizando assim a pendencia apontada na Ajuda Memoria da 11a Missao.

Em 2021, foi enviado o PR 62, abatendo o valor de US$ 194,981.18, regularizando assim
todos os valores apresentados inadvertidamente ao Banco, conforme tabela abaixo.
CATEGORIA 1 - SUBPRt )JETf t
CATEGt )RIA 2 - GESTAi 3

Valor Cont» Deagnado
Conbapaitirio d Requtaitzdr
2.506.789,30
-617.589,6-S
1.167.340.43
812.570,86
3.674.629.73
194.931.1S

Valor SOE
3.124.378,95
355.269.57
3.479.648,56
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Vale ressaltar que foram enviados, para a realimentagao da Conta Especial, os Pedidos de
Reembolso (PRs) n°s 53 a 72, no montante total solicitado de US$ 34,851,779.88, tendo
sido sacados da Conta Emprestimo o valor de US$ 34,606,000.00. O saldo da Conta
Especial, em 31 de dezembro de 2021, e de US$ 2,594,196.86.
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Neste periodo foram realizados saques da Conta Especial, no total de US$ 34,606,000.00,
que foram transferidos para a Conta Designada do Projeto, ficando urn saldo de US$
2,594,196.86 na Conta Especial.
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Em conformidade com a DOAR, os recursos oriundos do Acordo de Emprestimo 8415-BR
sacados da Conta Emprestimo em 2021, totalizaram US$ 34,851,779.88.
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CARTA GERENCIAL

Procedemos à auditoria no Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável do Estado
da Bahia (Projeto Bahia Produtiva), coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento
Rural (SDR), por intermédio da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional
(CAR), parcialmente financiado com recurso do Banco Internacional para a
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), conforme Acordo de Empréstimo BIRD N°
8415-BR, relativa ao período de 01.01 a 31.12.2021. Os comentários seguintes
decorrem das análises procedidas.
2 EXTENSÃO DOS EXAMES E PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA UTILIZADOS
Consoante estabelecido no Manual de Auditoria deste Tribunal, em conformidade
com as Normas de Auditoria Governamental (NAGs) aplicadas ao Controle Externo
Brasileiro, as quais são compatíveis com as diretrizes de auditoria aceitas pelo
BIRD, realizamos, no período de 24.01 a 02.06.2022, o planejamento e a execução
da auditoria no Projeto Bahia Produtiva, contando com uma equipe multidisciplinar.
A auditoria foi realizada com base nas demonstrações financeiras mencionadas no
primeiro parágrafo do Parecer de Auditoria, abrangendo o período de 01.01 a
31.12.2021, apresentadas à Auditoria pela CAR.
Em nossos exames, buscamos constatar, também, a regularidade das prestações de
contas, assim como o efetivo estágio de execução de subprojetos conveniados com
associações comunitárias beneficiadas pelo Projeto, bem como a avaliação da
estrutura organizacional e dos sistemas de controles internos adotados pela CAR,
unidade responsável pela administração e coordenação do Projeto.
Durante os exames não nos foi imposta restrição pela CAR, quanto ao método e
extensão dos nossos trabalhos, tendo sido facilitado o acesso aos registros e
documentos, bem como prestadas todas as informações e esclarecimentos
solicitados.
Com base em amostragens, aplicamos os seguintes procedimentos:
a) Verificação do cumprimento das cláusulas contratuais de caráter contábil
financeiro e gerencial, leis e disposições oficiais pertinentes às operações
realizadas;
b) Inspeção física e financeira em 62 convênios (celebrados em 2021 e em
exercícios anteriores), representando 32,38% (R$14.617.291,93) dos
desembolsos decorrentes da execução dos subprojetos em 2021, além do
Convênio nº 34/2017, firmado com a Companhia de Engenharia Hídrica e de
Saneamento da Bahia (CERB), cuja amostra de auditoria representou 70,78%
(R$53.520.390,06) dos valores pagos em 2021;
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1 INTRODUÇÃO
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d) Análise das demonstrações financeiras, da escrituração contábil e dos
registros auxiliares;
e) Exame da documentação comprobatória de 100% das origens; e
f) Reunião com a Coordenação do Projeto.
3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
O Projeto Bahia Produtiva é coordenado pela CAR, órgão integrante da estrutura da
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural (SDR), tendo como finalidade
coordenar e promover a execução das políticas e programas integrados de
desenvolvimento regional do Estado, cabendo-lhe, ainda, a execução, o
acompanhamento, a monitoria e a avaliação do Projeto.
Com o propósito específico de executar as atribuições relacionadas com o Projeto, a
CAR implantou a Unidade de Gestão do Projeto (UGP), obedecendo aos termos do
Acordo BIRD/Governo da Bahia, compreendendo: uma Coordenação Geral, uma
Assessoria Financeira, uma Assessoria de Aquisições, quatro Subcoordenações no
nível Central (Salvador) e 27 Unidades Territoriais, descentralizadas em todo o
território baiano.
Além dessas, dão suporte à operacionalização do Projeto Bahia Produtiva as
seguintes unidades administrativas da CAR: a) Gerência Administrativa e Financeira;
b) Assessoria Jurídica; c) Superintendência Técnica; e d) Assessoria de
Comunicação.
Na CAR, os registros contábeis das operações do Projeto (ingressos de recursos e
pagamentos) e os seus respectivos controles são efetuados em dois sistemas
informatizados e independentes: o Sistema Integrado de Planejamento,
Contabilidade e Finanças (FIPLAN), utilizado pelo Estado, e o Sistema Financeiro da
CAR.
As demonstrações financeiras do Projeto são elaboradas a partir das informações
geradas no citado Sistema Financeiro, de onde é extraído o valor das aplicações,
base para a elaboração da Demonstração de Investimentos. Já os ingressos
constantes na Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos têm como base
os dados e informações evidenciados nos extratos bancários das Contas de
Empréstimo e Especial, sendo posteriormente conciliados com os registros nas
contas de movimentação do supracitado sistema.
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c) Exame de 04 (quatro) procedimentos licitatórios e respectivos contratos,
realizados pela CAR, correspondentes a 89,71% dos recursos financeiros
envolvidos, além de 03 (três) desses procedimentos, realizados por
intermédio da FLEM, correspondentes a 52,31% dos recursos financeiros
envolvidos para as modalidades citadas;
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Por sua vez, os dados relativos aos convênios celebrados pela Companhia são
registrados no denominado Sistema de Administração de Contratos e Convênios
(SACC), desenvolvido nos moldes exigidos e recomendados pelo BIRD. Por ele as
ações de implementação dos subprojetos são acompanhadas e monitoradas,
extraindo-se relatórios que auxiliam nas tomadas de decisões e subsidiam os
exames auditoriais. Ademais, para a contratação de bens e serviços pelas
associações e cooperativas da agricultura familiar beneficiadas pelo Projeto, vem
sendo utilizado o Sistema SOL (Solução Online de Licitação), implementado em
2019.
A supervisão dos subprojetos conveniados está sob a responsabilidade dos
Escritórios Territoriais da CAR, cabendo-lhes, dentre outras atribuições previstas no
MOP: a) receber e efetuar análise prévia da documentação das Manifestações de
Interesses, provenientes dos Conselhos Municipais e Colegiados Territoriais e enviar
para a Coordenação da UGP, devidamente registrado no Sistema de Protocolo da
CAR; b) executar a supervisão física e financeira dos convênios; c) prestar às
entidades e às comunidades beneficiárias as informações necessárias para a
execução dos subprojetos; e d) operar e manter atualizadas as informações do
SACC, dentro de sua área de competência.
Quanto aos conselhos municipais, dispõe o MOP que são instâncias colegiadas de
natureza deliberativa, através dos quais são realizados o planejamento, o
monitoramento e a gestão de políticas públicas, voltados para o desenvolvimento
sustentável dos municípios. A eles competem, dentre outras, as seguintes
atribuições: a) formular e propor políticas públicas voltadas para o desenvolvimento
sustentável; b) articular as políticas públicas de caráter municipal, territorial, estadual
e federal; c) participar do Colegiado Territorial no sentido de fortalecê-lo; e d)
contribuir na elaboração, qualificação e/ou implementação do Plano Territorial de
Desenvolvimento Sustentável.
Outra parceria operacional do Projeto são as associações comunitárias, como
instâncias representativas das comunidades, às quais o Manual atribui, dentre
outras, as seguintes atribuições: a) constituir comitê de acompanhamento do
subprojeto, composto por integrantes da entidade e da comunidade, com, no
mínimo, três membros; b) contratar um profissional habilitado pelo CREA para
exercer a direção da obra, fornecendo ao contratado as informações necessárias à
elaboração do plano de execução do subprojeto, contando com o assessoramento
do técnico territorial; e c) submeter à apreciação da CAR os documentos
necessários à autorização para execução de subprojeto.
3.1 Avaliação
Das análises realizadas, consideramos satisfatória a estrutura organizacional e os
sistemas de controles internos adotados pela CAR, responsável pela execução do
Acordo de Empréstimo BIRD nº 8415-BR, assim como as atividades de supervisão e
acompanhamento dos subprojetos, com exceção das fragilidades identificadas e
comentadas nos itens 5.3.1 e 5.3.2 da Carta Gerencial.
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4 DESEMPENHO FINANCEIRO DO PROJETO

O BAHIA PRODUTIVA tem seu custo estimado em US$260 milhões, dos quais
US$150 milhões de recursos do Acordo de Empréstimo, US$99,300 milhões de
contrapartida do Governo do Estado da Bahia e US$10,700 milhões dos
beneficiários.
Cabe ressaltar que, consoante o item "CUSTOS E FINANCIAMENTO DO
PROJETO", do Manual Operativo, os recursos de contrapartida dos beneficiários
ocorrerão "sob a forma monetária ou aporte de mão de obra, materiais, mobilização
ou qualquer outro tipo de recurso disponibilizado pela comunidade".
Para o período auditado, a CAR elaborou o Plano Operativo Anual (POA),
encaminhando-o ao Banco por meio do Ofício CAR n.º 1737/2020, de 09.12.2020,
atendendo a condição prevista no Anexo 2, Seção 1.A, item 4 do referido Acordo de
Empréstimo.
Em 08.03.2021, o Banco enviou correspondência acusando o recebimento do
retrocitado Ofício e confirmando a dotação. Os recursos previstos no POA estão
demonstrados na Tabela seguinte, onde estão confrontados com os investimentos
realizados no período em exame, por fonte de recursos, totalizando
US$24,761,111.00, equivalentes a R$133.710.000,00.
Tabela 01: Recursos previstos no POA x executados, por fonte de recursos, no
período de 01.01 a 31.12.2021
(Em R$)

FONTE
BIRD
Estado
Beneficiário
TOTAL

INVESTIMENTOS NO PERÍODO
PREVISTO POA (A)
EXECUTADO (B)
102.110.000,00
183.662.146,20
28.000.000,00
0,00
3.600.000,00
11.600.741,15
133.710.000,00
195.262.887,35

(B/A)%
179,87
0
322,24
146,03

Fonte: POA 2021, DOAR e Demonstração dos Investimentos no Projeto em 31.12.2021.

Conforme demonstrado na Tabela 01, no período auditado os investimentos no
Projeto decorreram das fontes BIRD e Beneficiários, totalizando R$195.262.887,35,
não havendo, portanto, contrapartida do Estado. Considerando o montante previsto,
o investimento realizado correspondeu 146,03% da totalidade dos recursos alocados
no POA. Cabe ressaltar que, desde 30.09.2014 (marco inicial de execução do
Projeto), o Estado da Bahia ainda não alocou recursos para execução das atividades
desenvolvidas pelo Bahia Produtiva.
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4.1 Situação Financeira
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Tabela 02: Recursos previstos x realizado, por categoria, acumulado até
31.12.2021
(Em US$)

CATEGORIA DE GASTO
1 Bens, obras, serviços exceto de
consultoria e serviços de consultoria
necessários para Subprojetos.
2 Bens, obras, serviços de consultoria e
serviços exceto de consultoria, Custos
Operacionais e de Treinamento.
3 Taxa inicial (Front - end Fee).
TOTAL

PREVISTO (A)
224,925,000.00

34,700,000.00

REALIZADO ATÉ
31.12.2021(B) % (B/A)
75,630,664.44

43,503,789.84 125,37

375,000.00
260,000,000.00

33,62

375,000.00

100

119,509,454.28 45,96

Fontes: Acordo de Empréstimo BIRD nº 8.415-BR, DOAR e Demonstrações dos Investimentos do Projeto e da
Matriz da Gestão Acumulada do Projeto, em 31.12.2021.

Dos exames realizados nos registros contábeis e financeiros, constatamos a
regularidade das aplicações efetuadas, bem como a consonância dos investimentos
acumulados com os objetivos do Projeto, no período em exame.
4.2 Movimentação da Conta Especial
No período de 01.01 a 31.12.2021, foram depositados na Conta Especial a quantia
de US$34,851,779.88, equivalentes a R$188.812.585,54, destinados a sua realimentação. A este valor deve-se somar o saldo de US$2,348,416.98 remanescentes do
exercício anterior, redundando, portanto, na quantia de US$37,200,196.86.
Os saques naquele período totalizaram US$34,606,000.00, transferidos para a
Conta Designada do Projeto, ficando um saldo de US$2,594,196.86 na supracitada
Conta Especial.
4.3 Pedidos de Reembolso (PR)
Em 2021, a CAR emitiu os Pedidos de Reembolso nºs 53 a 72, totalizando
US$34,851,779.88, equivalentes a R$183.662.146,20, cujo montante foi
integralmente reembolsado pelo Banco.
Cabe destacar que, conforme descrito no item 9 - Movimentação dos Recursos do
Projeto, das Notas Explicativas, durante a 11ª Missão de Apoio à Implementação e
Supervisão do Projeto, ocorrida no período de 11 a 22 de novembro de 2019, foi
constatado que nos SOE´s anteriormente emitidos foram incluídos, equivocadamente, pagamentos com recursos de contrapartida local e estadual.
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Considerando os recursos alocados no Projeto, no montante de US$260,000,000.00,
as aplicações acumuladas até 31.12.2021 totalizaram US$119,509,454.28
(R$495.270.306,59), equivalentes a 45,96% dos valores previstos, conforme
demonstrado na tabela seguinte, comparativamente, por categoria.
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Segundo a Companhia, ocorreu que, para recalcular a contrapartida informada equivocadamente, foram reanalisados todos os PR´s emitidos e verificados os valores
pagos com a fonte de contrapartida local e estadual, quando se constatou que, ao
gerar o relatório de ajuste do SOE, o sistema utilizou a taxa de dólar diferente das
usadas no calculo dos pedidos de reembolso. Ou seja, com essa verificação, o valor
que deveria ser efetivamente apurado para o PR 41 era de US$6.111.736,18 e não o
informado ao Banco (US$5,916,755.00).
Sendo assim, com a retificação desses cálculos, apurou-se um saldo de
US$194.981,18, devidamente abatido do PR 62, emitido em 2021, regularizando a
pendência apontada na Ajuda Memória da 11ª Missão de Apoio à Implementação e
Supervisão do Projeto.
4.4 Pagamento do Principal e dos Juros
À Diretoria do Tesouro (DEPAT), órgão integrante da estrutura da Secretaria
Estadual da Fazenda (SEFAZ), compete, dentre outras atribuições, o registro e o
controle das operações de crédito realizadas pelo Estado, bem como o controle
contábil-financeiro da Conta Especial.
De acordo com os demonstrativos apresentados pela SEFAZ, no período sob
exame, o Estado da Bahia efetuou pagamentos ao BIRD, correspondentes a juros e
à amortização do principal do empréstimo, no montante de US$1,403,198.07
(R$7.606.510,78).
Em nossos exames constatamos que os compromissos foram corretamente
calculados e pagos pela Diretoria, tendo sido observadas as datas previstas no
Acordo de Empréstimo, conforme demonstramos na Tabela seguinte:
Tabela 03: Pagamentos do principal e juros do empréstimo, em 2021
DESCRIÇÃO

PAGO EM 11.03.2021
US$

R$

PAGO EM 03.09.2021
US$

PRINCIPAL

639,000.00

3.584.662,20

639,000.00

JUROS

66,985.99

375.778,01

58,212.08

TOTAL

705,985.99

3.960.440,21

697,212.08

TOTAL

R$

US$

3.341.650,50 1,278,000.00
304.420,07

R$
6.926.312,70

125,198.07

680.198,08

3.646.070,57 1,403,198.07

7.606.510,78

Fonte: SEFAZ – DEPAT – Relatório de Dispêndios por Contratos em 2021.
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Desta forma, buscando corrigir os valores que foram inadvertidamente apresentados
para adiantamento e documentação da Conta Designada, ficou acordado com o
Banco o envio do PR 41, composto apenas por fonte BIRD, sendo abatido
US$5,916,755.00 do valor total anteriormente fixado de US$9,530,056.94, ou seja,
foi solicitado como reembolso para esse PR apenas US$3,613,301.94.
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Dos exames realizados, constatamos que os registos contábeis e financeiros
relativos às ações do Projeto, representam adequadamente, em todos os seus
aspectos relevantes, os recursos recebidos e os desembolsos efetuados, bem como
os investimentos acumulados no Projeto e a movimentação de recursos na Conta
Especial, no período de 01.01 a 31.12.2021.
5 LICITAÇÕES, CONTRATAÇÕES DIRETAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS
5.1 Licitações e Contratações Diretas
Segundo o demonstrativo encaminhado pela Companhia, no período em exame
foram
realizados 03 (três) Pregões Eletrônicos, 14 Shoppings, 07 (sete)
Contratações Diretas e 03 (três) Dispensas de Licitação totalizando
R$59.550.762,34. Nossos exames abrangeram 04 (quatro) desses procedimentos,
correspondentes a 89,71% (R$53.425.742,92) dos recursos financeiros envolvidos
para as modalidades citadas (item 6.1 do Relatório de Planejamento), levando em
consideração os valores envolvidos, bem como a natureza das despesas e
modalidade de aquisição.
Por sua vez, em 2021, por meio da Contratação Direta s/nº (Contrato nº 37/2021), a
Fundação Luís Eduardo Magalhães (FLEM2) foi recontratada como entidade de
cooperação técnica, visando apoiar a execução do Bahia Produtiva, cujo valor
acordado totalizou R$51.916.245,23.
Para esse fim, segundo o demonstrativo encaminhado pela Companhia, em 2021
foram realizados pela FLEM 09 (nove) Shoppings, 02 (duas) Seleções de
Consultores Individuais, 01 (um) Pregão Eletrônico, 06 (seis) Contratações Diretas e
01 (uma) Seleção Baseada na Qualidade do Consultor, totalizando R$5.675.031,91.
Nossos exames abrangeram 03 (três) desses procedimentos, correspondentes a
52,31% (R$2.968.694,50) dos recursos financeiros envolvidos para as modalidades
citadas, conforme demonstrado na Tabela 04, do Relatório de Planejamento.
Dos exames procedidos, constatamos o cumprimento das normas contidas nas
"Diretrizes para aquisições no âmbito de Empréstimos do BIRD e créditos da AID" e
para a "Seleção e Contratação de Consultores pelos mutuários do Banco Mundial”,
bem como das regras emanadas das Leis Nacional e Estadual de Licitações, para
os procedimentos licitatórios a elas submetidos.
5.2 Contratos
No exercício sob exame estavam vigentes na CAR 90 termos de contratos,
envolvendo recursos no montante de R$218.053.586,55. Deste total, foram pagos
R$152.221.737,03.
2 - Em 2015, por meio da Contratação Direta s/nº (Contrato nº 22/2015), a FLEM foi contratada como entidade de cooperação
técnica, visando apoiar a execução do Projeto, sendo que o valor inicialmente acordado foi de R$25.978.752,55, cuja
atualização, por meio de 03 (três) aditivos, atingiu, em 2020, o montante de R$105.045.602,60.
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4.5 Avaliação Financeira
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Nossos exames abrangeram os 04 (quatro) instrumentos relacionados na Tabla 03,
do Relatório de Planejamento, correspondentes a 92,62% (R$16.293.072,92) dos
pagamentos efetuados em 2021, suportados com recursos dos termos celebrados
nesse mesmo período.
Ademais, consoante os demonstrativos apresentados à Auditoria, em 2021 estavam
vigentes na FLEM 39 termos de contratos com recursos do Projeto, totalizando
R$13.391.327,60, acarretando desembolsos de R$4.248.553,94 . Ressalta-se que
19 desses pactos foram firmados nesse mesmo exercício, totalizando
R$5.677.528,03, cujos desembolsos somaram R$1.447.129,77.
Nossos exames abrangeram os 03 (três) instrumentos elencados na Tabela 05 do
Relatório de Planejamento, correspondentes a 52,29% (R$2.968.694,50) dos valores
envolvidos para os procedimentos firmados em 2021.
Nos exames procedidos nos autos desses contratos, constatamos o cumprimento
das diretrizes para aquisições no âmbito de empréstimo do BIRD, bem como o
atendimento às Leis Licitatórias.
5.3 Convênios
Para fins de implantação de políticas públicas, os 417 municípios do Estado da
Bahia estão agrupados em 27 Territórios de Identidade, reconhecidos oficialmente
no planejamento estatal desde 2010. De acordo com a Secretaria de Planejamento
da Bahia (SEPLAN), tais politicas reúnem municípios com características
semelhantes quanto à coesão social, cultural e territorial. O Projeto Bahia Produtiva
utiliza essa divisão territorial como referência para implantar os subprojetos
conveniados, atuando em qualquer um desses 27 Territórios.
Com essa perspectiva, o demonstrativo “Relação de Convênios Vigentes em 2021”,
ordenados por território e município, emitido pela CAR, informa que naquele ano
estavam em execução 1997 convênios com associações comunitárias sediadas em
municípios abrangidos pelo Projeto, envolvendo recursos da ordem de
R$650.181.318,79, cujos desembolsos pelas convenentes naquele ano totalizaram
R$45.147.833,41.
Considerando apenas os termos celebrados em 2021, foram formalizados 563
convênios com essas entidades, com previsão de repasses de R$163.219.722,10 e
contrapartida das comunidades beneficiadas no total de R$32.683.876,54. Os
desembolsos decorrentes desses instrumentos somaram R$11.186.169,42 naquele
mesmo exercício.
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Em decorrência dos procedimentos licitatórios realizados naquele mesmo exercício,
foram celebrados pela Companhia 26 desses termos, totalizando R$60.496.696,74,
acarretando desembolsos no montante de R$17.590.395,03 no período em análise.
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Cabe destacar que, além desses, também realizamos inspeção física e financeira no
Convênio nº 34/2017, firmado entre a CAR e a Companhia de Engenharia Hídrica e
de Saneamento da Bahia (CERB), totalizando R$221.858.000,00, cujo objeto é a
execução de obras e serviços relacionados ao Componente 02 – Sistemas de
Abastecimento de Água e Saneamento Domiciliar do Projeto. Para a consecução
das ações relacionadas a esse Componente, em 2021 estavam vigentes 19
contratos firmados no âmbito do Acordo de Empréstimo, envolvendo recursos da
ordem de R$163.426.329,71, tendo a CAR reembolsado à CERB R$75.612.570,48,
cujas observações estão descritas no item 5.3.2, adiante comentadas.
Relatamos, a seguir, as ocorrências relevantes constatadas nas inspeções
realizadas, acompanhadas, quando for o caso, de nossas análises e
recomendações.
5.3.1 Deficiências na execução de convênios firmados com entidades
comunitárias
As situações comentadas a seguir referem-se às fragilidades identificadas, tendo
como base, além das peças constantes nas respectivas prestações de contas
apresentadas pelos beneficiários, as observações trazidas das inspeções físicas
realizadas nos subprojetos executados e em execução.
Ressalta-se que as informações constantes neste item foram levadas ao
conhecimento da CAR, por meio da Cientificação nº 01/2022, de 26.04.2022, cujo
detalhamento das situações encontradas visa auxiliar o Gestor na adoção de
providências saneadoras das falhas e fragilidades apontadas.
Por meio do documento intitulado Esclarecimentos às Observações do Tribunal de
Contas
do
Estado
da
Bahia,
a
Companhia
encaminhou
documentos/esclarecimentos para as fragilidades relacionados pela Auditoria, cujas
ponderações foram devidamente consideradas nos apontamentos abordados a
seguir.
a) Subprojeto sem energia elétrica e cômputo de tarifas bancárias como
despesas
Na visita realizada ao subprojeto financiado pelo Convênio nº 348/2017, em
08.03.2022, firmado com a Cooperativa Agropecuária da Chapada Diamantina,
tendo como objeto a construção de uma unidade industrial de laticínios, na
comunidade Flores, localizada em Ruy Barbosa, totalizando R$2.498.410,99,
constatou-se que as obras civis em execução possuíam bom acabamento. Os
equipamentos comprados ainda não tinham sido instalados, restando adquirir os
equipamentos/material de laboratório, já que ainda não foram licitados.
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Conforme planejado, no interstício de 07.03 a 05.04.2022 realizamos inspeção física
e financeira em 62 convênios (Anexo 01 do Relatório de Planejamento), celebrados
em 2021 e em exercícios anteriores, representando 32,38% (R$14.617.291,93) dos
desembolsos decorrentes da execução dos subprojetos em 2021.
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Em 2022 o Acordo foi aditivado em R$438.075,79, alterando o total conveniado para
R$4.005.615,25, sendo R$801.123,05 de contrapartida da Convenente. No que se
refere à documentação, estava bem organizada, sendo verificados os comprovantes
relacionados aos desembolsos da 1ª (R$187.129,22) e da 2ª (R$986.494,10)
parcelas, totalizando R$1.173.623,32, constatando a regularidade das despesas
executadas. Contudo, ressalta-se que foram considerados como gastos tarifas
bancárias (R$1.078,22), motivo pelo qual recomendamos à Convenente efetuar o
estorno dos valores correspondentes.
Em seu pronunciamento, a Companhia informou que existe um acordo com a
SICOOB para não cobrar das entidades tarifas bancárias, mas quando isso ocorre é
solicitado o estorno e/ou o depósito do montante referente às mesmas.
Ressalta-se que a energia elétrica também não foi instalada, sendo destacado pelo
Presidente da Convenente que há mais de 2 (dois) anos vem sendo realizadas
tratativas com a NEOENERGIA, sem sucesso, em que pese essa concessionária
ter assumido o compromisso em realizar o serviço o mais breve possível.

Fotos 01 e 02: Vista interna da Unidade Industrial de Laticínios (Conv. nº 348/2017)

A situação revela falha recorrente da CAR em relação a este e outros subprojetos
conveniados, tendo em vista que, em se tratando de objeto que tem a energia
elétrica como essencial para o funcionamento de equipamentos a serem instalados,
a Companhia somente poderia autorizar o convênio quando houvesse
disponibilidade deste item. Por não observar essa prática, verifica-se que, embora
concluídos, alguns subprojetos são impossibilitados de atenderem às comunidades
beneficiárias, uma vez que ficam no aguardo de ligação elétrica para entrarem em
operação, cuja instalação independe da convenente ou da Companhia, mas da
concessionária local.
Desta forma, recomendamos que sejam intensificadas as tratativas com a
NEOENERGIA para a ligação da unidade industrial de laticínios à rede elétrica, de
forma a garantir a operacionalização do subprojeto, contribuindo para o atendimento
das famílias contempladas pelo Convênio. Ressalta-se que a CAR não se
manifestou essa pendência.
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Em 07.03.2022, inspecionamos a execução do objeto financiado pelo Convênio
n° 127/2020, firmado com a Associação Beneficente dos Pequenos Produtores
Rurais da Ingazeira, localizada no município de Tapiramutá, totalizando
R$451.889,47, tendo como objeto a implementação de um subprojeto orientado ao
mercado, com obras, instalações e aquisição de um kit de piscicultura em sistema
de recirculação fechada.
Os repasses pela CAR totalizaram R$188.248,33, sendo examinados comprovantes
de despesas no montante de R$52.525,30, constatando a regularidade dos
pagamentos, além das retenções e os recolhimentos dos impostos/encargos.
A execução das ações conveniadas estavam em andamento; porém, constatou-se
que no projeto inicial ficou estabelecido que os 06 (seis) tanques a serem
executados deveriam ser montados no próprio solo, mas se decidiu por elevação,
estando em fase de instalação. Ressalta-se que não foi demonstrado quais os
impactos dessa alteração e a respectiva autorização pela CAR, motivo pelo qual
recomendamos à Companhia que promova as diligências necessárias com o
objetivo de apurar se essa modificação poderá ocasionar algum prejuízo ao pleno
funcionamento do subprojeto. As fotos 03 e 04 a seguir demonstram a execução do
subprojeto.

Fotos 03 e 04: Execução do subprojeto de piscicultura (Conv. nº 127/2020)

Registre-se também que os equipamentos adquiridos no âmbito do subprojeto estão
sem nenhuma identificação alusiva ao Convênio e/ou à Associação, a exemplo do
notebook e impressora, da máquina de gelo, da moto e do freezer, conforme
demonstrado nas fotos 05 a 08 seguintes.
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b) Alteração em item do projeto sem anuência da CAR e ausência de
identificação do convênio nos equipamentos adquiridos
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Foto 05: Máquina de gelo

Foto 06: Notebook

Foto 07: Veiculo automotor sem identificação

Foto 08: Freezer

Ressalta-se que a ausência de plotagem com a identificação do Convênio cria
impressão de que esses equipamentos são de particulares, o que dificulta a
fiscalização e controle pela CAR, bem como pelos próprios comunitários, caso o
mesmo seja utilizado em atividades não relacionadas à operacionalização do
subprojeto.
Sem a identificação de propriedade nos bens adquiridos, o risco de desvio se torna
alto, principalmente em relação aos itens que, por sua natureza, são facilmente
transportados. Embora a plotagem não garanta totalmente a guarda dos bens, cria a
cultura local de que pertencem à comunidade, despertando, por isso, o dever
coletivo de preservar para o atendimento duradouro das finalidades conveniadas.
Observamos, ainda, que no termo conveniado, como ato falho, não ficou
estabelecido que os equipamentos adquiridos fossem devidamente identificados.
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Corroborando com a Auditoria, A Companhia informou que os equipamentos
adquiridos pelos subprojetos realmente não possuem nenhuma identificação alusiva
aos convênios firmados no âmbito do Projeto Bahia Produtiva.
c) Subprojeto necessitando de ações preventivas contra roubo/furto, além de
deficiência na elaboração de ata
Na visita realizada ao subprojeto financiado pelo Convênio nº 264/2018, firmado
com Cooperativa Agropecuária dos Apicultores do Médio São Francisco, localizada
no município de Ibotirama, totalizando R$2.274.926,48, constatou-se que o objeto
(construção de um entreposto de mel, aquisição de kit apícola, veículo utilitário e
identidade visual) estava em andamento.
Ressalta-se que em visita realizada em 2021, as obras civis estavam em fase de
conclusão e extensão da rede de eletrificação contratada junto à Jarlan Soares da
Silva – ME, sendo observado na atual visita que a Empresa não executou as obras,
obrigando à Cooperativa a realizar nova licitação, ocorrida em 23.06.2021,
contratando a Prociel Engenharia e Consultoria Ltda., por R$80.111,28, cujo contrato
foi assinado em 12.07.2021.
No exame dos autos deste certame constatamos haver orçamento de apenas 02
empresas, embora a ata informe preços de todas as 05 convidadas. Ademais,
observamos que a proposta da Prociel totaliza R$91.866,48, divergindo do valor
informado na ata, que não ressalta o motivo. Pelo App SOL foi realizada licitação
11203/2021, de 03.09.2021, visando a compra de equipamentos do entreposto de
mel e cera de abelha , sagrando-se vencedora a Parcinox Fabricação e Manutenção
de Equipamentos, por R$429.786,00, porém ainda não houve medição e os
equipamentos contratados ainda não foram entregues.
Segundo informou a Companhia, houve um equívoco ao não ser mencionado na ata
a negociação feita com o representante da Prociel Engenharia e Consultoria Ltda.,
buscando a redução do valor proposto, uma vez que o mesmo estava acima do
orçamento estimado e disponível. Desta forma a proposta inicial no valor de
R$91.866,48 ficou anexada ao processo, sendo que na ata está constando o valor
de R$80.111,28, negociado diretamente com a empresa.
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Ante o exposto, recomendamos que, doravante, a CAR faça registrar, nos termos
conveniados com entidades beneficiadas pelo Projeto, a necessária identificação
dos equipamentos adquiridos com recursos de convênio, fazendo referência ao
objeto instrumentalizado, assim como, em conjunto com a Convenente, corrija as
pendências apontadas.
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No que se refere à inspeção física, constatamos que as obras civis de construção do
laticínio encontram-se ainda em fase de acabamento. A rede elétrica foi executada,
mas ainda não ligada à rede de transmissão. Contudo, conforme consta no Boletim
de Ocorrência Policial, com registro da Consultora Lauri Marcolino dos Santos, foi
relatado o furto de cerca de 300m de fiação elétrica de tubulação instalada dentro da
unidade. As fotos 09 e 10 seguintes demonstram a execução do entreposto de mel e
o respectivo Boletim de Ocorrência Policial.

Fotos 09 e 10: Execução do subprojeto e Boletim de Ocorrência Policial (Conv. nº 264/2018)

Ante o exposto, recomendamos à Convenente quanto a necessidade de se adotar
medidas preventivas para salvaguardar os equipamentos e demais itens que já
existem e que virão a ser instalados, principalmente por se tratar de prédio afastado
e à beira da BR 242, assim como elaborar as atas com informações necessárias e
satisfatórias à compreensão e entendimento dos procedimentos relativos à
contratação de bens e serviços.
Em sua manifestação, a CAR informou que Cooperativa contratou um segurança
para atuar no local durante o período noturno, a fim de evitar novas ocorrências.
d) Pendências
desorganizada

na

execução

do

subprojeto

e

prestação

de

contas

Em 31.03.2022, inspecionamos a execução do objeto financiado pelo Convênio
n° 67/2017, firmado com a Associação de Mulheres do Assentamento Flor da Terra,
localizada no município de Jequié, totalizando R$433.680,97, tendo como objeto a
implantação de 1 (uma) unidade de processamento de derivados da mandioca.
Do montante liberado de R$388.669,25, auditamos pagamentos correspondentes a
R$278.820,41, referentes a 3 (três) medições de serviços, restando pagar o valor de
R$113.600,00 correspondente à Nota Fiscal nº 047, de 16.02.2022, da Guimarães
Equipamentos Ltda. Confrontamos a documentação comprobatória com extratos
bancários apresentados para exame, quando constatamos a regularidade dos
pagamentos e recolhimentos de tributos devidos.
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A contratação das obras civis ocorreu em licitação de 01.03.2021, constando em ata
que 11 empresas foram convidadas e 06 enviaram proposta, sagrando-se vencedora
a Primos Premoldados Edific. e Com. Ltda., por R$278.820,42, com contrato firmado
na mesma data. Contudo, os autos do processo são compostos de documentos
soltos e desordenados, com risco de perder, faltando juntar cópia dos e-mails
supostamente enviados às empresas convidadas e as respostas das 6 concorrentes
com as respectivas propostas, motivo pelo qual recomendamos à Associação a
proceder os devidos ajustes nos documentos que compõem a prestação de contas
do Convênio.
Sobre essas fragilidades, a CAR destacou que Associação já organizou toda a
documentação em pasta, seguindo as orientações do Assistente Territorial do
Projeto Bahia Produtiva
Por sua vez, inspecionamos o galpão construído para instalação da unidade de
processamento de derivados da mandioca, estando em muito bom padrão
construtivo, porém com pendências, como seguem:
a) Portas e portão precisando de ajustes, pois não fecham ou apresentam muita
dificuldade para acesso;
b) A construtora deixou entulho em frente do galpão que precisa ser retirado;
c) Tinta descascando em vários lugares;
d) A tampa do reservatório de água ficou solta e o vento derrubou e caiu sobre a
porta de um dos sanitários, amassando, além de não ter sido instalada a
tampa até nossa visita;
e) Piso da sala de insumo apresenta mancha de tinta que precisa ser limpa; e
f) No interior do galpão estão vários equipamentos entregues, mas há 3 deles
que estão ao relento, na frente do prédio, pois por erro do projeto (segundo
informado pela Presidente da Associação) as portas são pequenas e não
permitiram a passagem, estando no aguardo de providências.
Nas fotos 11 a 14, relacionadas a seguir, estão registradas algumas dessas
pendências construtivas.
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Fotos 11 a 14: Pendências na execução do subprojeto (Conv. nº 67/2017)

Ante o exposto, recomendamos à Associação que promova, o mais breve possível,
a correção das pendências apontadas, com o intuito de concluir o subprojeto, que só
terá seu objetivo atendido quando iniciar as atividades e passar a beneficiar,
efetivamente, à comunidade envolvida.
Sobre essas pendências, a Companhia informou que na última medição realizada
pelo Técnico em Edificações do Projeto as mesmas já foram informadas à
Construtora, necessitando de um tempo maior para executar os reparos, quando
será feita uma nova vistoria na Unidade, objetivando o parecer da engenharia da
CAR para abertura de uma nova porta de acesso, visando a passagem dos
equipamentos de maior porte.
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O Convênio nº 43/2021, firmado com a Associação Com. Assentam. Fazenda
Conjunto Formosa Flor da Terra, localizada no município de Jequié, totalizando
R$1.116.912,22, tem como objeto a implementação de um subprojeto de acesso a
mercados (fruticultura), através de abertura de via de acesso; construção de galpão;
implantação de kit de beneficiamento de cobertura, secagem e cocho de
fermentação de cacau; kit de transporte de matéria prima, kit de manejo
agroecológico de cabruca e equipamento para escritório.
Em nossa visita, ocorrida em 31.03.2022, fomos recebidos pelo atual Presidente da
Associação, o Sr. João Acácio, informando que as obras civis ainda não foram
licitadas, sendo que os equipamentos (estufas, kit manejo agropecuário de cabruca,
equipamentos de proteção individual e etc) já foram adquiridos e entregues, porém
não houve medição e nem pagamento da Nota Fiscal nº 105, de 02.03.2022, emitida
por Nascimento Solução Agropecuária, totalizando R$72.434,70. Aliás, este foi o
único documento apresentado para comprovar a aplicação dos recursos, tendo o
Presidente demonstrado desconhecer o paradeiro dos demais (licitações, extratos
bancários, notas ficais e etc), alegando que, após mudança de diretoria da
Associação, não foram repassados para ele.
Destaca-se que no dia seguinte à visita da auditoria, o ACR da Associação
encaminhou diversos extratos bancários sem identificar a qual convênio se referiam,
pois há recursos oriundos da parte de custeio. Sobre as obras civis, dentre “os
papéis” apresentados, constatou-se ter havido 02 (dois) Shoppings (de 16.08.2021 e
18.03.2022), mas, segundo o Presidente, nenhum deles foi concluído.
Ademais, considerando a informação sobre a instalação de diversas estufas,
realizamos a devida inspeção, quando se constatou que estavam danificadas e
algumas delas destruídas por ação do vento/chuva, rasgando os plásticos e/ou
desinstalando as estruturas metálicas, seja pela má qualidade dos itens fornecidos
e/ou pela execução ruim dos serviços, que precisam ser refeitos. Ressalta-se que
apenas 2 (duas) das estufas visitadas estavam intactas, sendo que todas elas
estavam com as mesas metálicas correndo o risco de se deteriorar. Ouvimos
reclamações de beneficiários que se sentem prejudicados por não terem esses
equipamentos ainda disponíveis. As fotos 15 a 18, a seguir relacionadas,
demonstram essas ocorrências.
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e) Subprojeto com execução física precária, bem como ausência de
documentos que devem compor a prestação de contas
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Fotos 15 a 18: Má qualidade na execução das estufas (Conv. nº 43/2021)

Desta forma, recomendamos que a CAR promova, com o máximo de urgência, o
necessário acompanhamento desse Convênio, avaliando sobre a continuidade ou
não do subprojeto, bem como suspenda novas liberações de recursos até que toda
a documentação seja juntada e organizada, sob risco de desaparecimento/desvio,
comprometendo a futura prestação de contas, com prejuízo ao erário.
Cientificada sobre essas pendências, a Companhia informou que os equipamentos
foram entregues à comunidade em 24.03.2022, sendo que na vistoria para a
geração do relatório de medição foi constatado a ausência de parte dos itens
licitados, a exemplo das sacolas para produção de mudas (25.000 unidades). Diante
dessa situação, a diretoria da Associação, conjuntamente com a Comissão de
Acompanhamento do Projeto, decidiu aguardar a entrega completa do material,
ocorrida em 26.04.2022, e, após conferência, já foi gerado o relatório de medição e
realizado todos os procedimentos cabíveis para a disponibilização do recurso em
conta de livre movimentação para pagamento ao fornecedor.
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f) Aquisição de bens e serviços com preços acima do valor de referencia
Durante nossa inspeção, constatamos que, para os convênios relacionados na
tabela seguinte, foram adquiridos bens e serviços para a execução dos respectivos
subprojetos cujos valores de aquisição estavam acima dos valores de referência
estabelecidos nos respectivos planos de trabalhos, conforme segue:
Tabela 04: Aquisição de bens e serviços com preços acima do valor de
referencia
(Em R$)

Nº CONVÊNIO
79/2020
97/2020

268/2019

BEM/SERVIÇO
Máquina de beneficiamento de legumes

VALOR
REFERÊNCIA

AQUISIÇÃO

437.040,00

600.984,40

8.100,00

12.199,00

Material de inseminação artificial

29.062.69

34.725,20

Caixas plásticas

58.312,00

101.280,00

Compressor

35.258,00

53.999,49

Caminhão truck

255.000,00

378.500,00

Caminhão Chassis 3.8

164.000,00

216.291,00

Ensiladeira de forragens

Fonte: Prestação de contas dos convênios disponibilizados à Auditoria.

Ressalta-se que os convenentes foram unânimes em afirmar que a alta nos preços
foi determinante para que as aquisições fossem realizadas com valores acima dos
estabelecidos nos respectivos planos de trabalho dos acordos firmados.
Ademais, conforme informado pelos convenentes, outro fator que também interfere
na aquisição com valores acima dos referenciados é o atraso na liberação de
recursos por parte da Companhia, retardando a contratação de bens e serviços e,
como consequência, a defasagem dos valores inicialmente acordados, onerando a
a execução dos subprojetos.
Vale ressaltar que o atraso na liberação de recursos por parte da CAR tem
provocado prejuízo financeiro e desinteresse dos fornecedores em continuar
participando de novos certames, haja vista a incerteza de receber tempestivamente
os pagamentos pelo fornecimento de bens/serviços, gerando dificuldades para que
os convenentes promovam essas aquisições e não atrasem o cronograma de
execução física dos subprojetos.
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No que se refere às estufas danificadas, a CAR informou que os estragos foram
ocasionados por conta das constantes chuvas que ocorreram na região, afetando
praticamente toda o estado da Bahia, mas, atendendo a solicitação da Convenente,
a Empresa executora dos serviços realizou os reparos necessários, tendo em vista
que os equipamentos ainda estavam na garantia contratual.
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Sobre a aquisição de bens e serviços com preços acima do valor de referencia, a
Companhia informou que os preços constantes no Plano de Trabalho estavam
defasados, tanto em virtude da pandemia, que ocasionou uma alta dos preços, como
também em virtude dos referidos orçamentos terem sido elaborados em 2019/2020.
A CAR também salientou que as aquisições somente são realizadas pelas entidades
beneficiárias do Projeto após análise de mercado feita pelo especialista da
respectiva cadeia, constatando se, de fato, ocorreu defasagem nos preços de
referência.
g) Subprojetos em atraso e/ou paralisado
Na visita realizada ao subprojeto financiado pelo Convênio nº 09/2021, firmado com
Cooperativa dos Agricultores Familiares e Economia Solidária Litoral Norte e Agreste
de Alagoinhas, totalizando R$491.093,24, constatamos que a requalificação da
unidade de beneficiamento de mandioca, com acesso a mercado e a
comercialização estava em atraso.
Conforme apurou-se, o Contrato s/nº, firmado com JE Engenharia, totalizando
R$285.474,09, encontra-se com a sua execução atrasada e com a vigência
vencida, uma vez que o mesmo foi assinado em 23.07.2021, com prazo de 180 dias
para conclusão da obra, ou seja, a Contratada teria até o dia 23.01.2022 para
conclusão dos serviços, o que efetivamente não ocorreu. Conforme relato do
Presidente da Cooperativa, a Empresa alegou dificuldades em adquirir alguns
materiais devido a alta de preços. As fotos 19 e 20 seguintes demonstram a
execução física da requalificação da unidade de beneficiamento de mandioca.

Fotos 19 e 20: Execução da requalificação da unidade de beneficiamento de mandioca (Conv. nº 09/2021)

Tribunal de Contas do Estado da Bahia
Ed. Cons. Joaquim Batista Neves, nº 495, Plataforma 05, Avenida 4,
Centro Administrativo da Bahia - CAB Salvador/BA – CEP: 41.745-002

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o código de autenticação: YZNJEXMTM1

Com vistas a corrigir essas impropriedades, recomendamos que a CAR proceda a
liberação das parcelas de recursos conforme discriminado nos cronogramas de
desembolsos dos acordos celebrados, o que, em tese, reduzirá a celebração de
aditivo de valor para que os subprojetos não sofram descontinuidade e sejam
devidamente executados, sem que haja necessidade de aporte de recursos.
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Segundo informou a Companhia, o contrato firmado com a JE Engenharia foi
devidamente aditado, vigendo até julho de 2022.
Além deste, analisamos a documentação relativa ao Convênio nº 149/2020, firmado
com a Associação dos Moradores e Produtores de Lama Branca, localizada em
Santo Amaro, totalizando R$553.852,10, tendo como objeto a requalificação da
unidade de beneficiamento de mandioca, com acesso a mercado e a
comercialização. Para implementar a execução do subprojeto foi realizado o
Shopping (Comparação de Preços), tendo como vencedora Construtora Gottschall
Ltda., pelo valor de R$189.959,96, responsável pela construção da Casa de Farinha,
cujo valor de referência previsto no Plano de Trabalho foi de R$302.742,10.
Ocorreu que a Construtora abandonou a obra, após ter executado duas medições,
totalizando R$93.255,50. Quanto à execução
física, as paredes já foram
levantadas, mas a obra está com aspecto de abandono e com arbustos crescendo
em seu entorno. Ressalta-se que a 2ª medição, no valor de R$13.524,96, referente
ao período de 24.07.2021 a 22.09.2021, ainda não foi paga pela Associação, devido
a esses problemas com a Construtora.
No que se refere à compra dos equipamentos, os mesmos ainda não foram
adquiridos e, embora o prédio ainda não esteja concluído, já foi solicitada a
transformação da carga de energia junto à Concessionária NEOENERGIA, sendo
emitida a Nota do Contrato nº 7900125580, em 21.06.2021. As fotos 21 e 22
seguintes demonstram a situação física do subprojeto.

Fotos 21 e 22: Execução física do subprojeto (Conv. nº 149/2020)
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Diante da situação apresentada, recomendamos que a CAR dê atenção redobrada
para este Convênio, cuja vigência está prevista para encerrar em 15.12.2022,
auxiliando a Convenente na elaboração de aditivo de prazo e de valor, com o intuito
de manter a continuidade na execução do subprojeto.

Ref.2814008-50
4ª Coordenadoria de Controle Externo - Gerência 4D
Exame do Acordo de Empréstimo BIRD n.º 8415-BR (PROJETO BAHIA PRODUTIVA)
Período: 01.01 a 31.12.2021

Em sua manifestação, a CAR destacou que a Assistente Territorial e o Técnico em
Edificações do Projeto estão aguardando a Associação concluir o processo de
eleição da nova diretoria para providenciar a abertura de novo processo licitatório,
visando a contratação de empresa para conclusão da obra.
Por sua vez, para o subprojeto financiado pelo Convênio nº 145/2021, firmado com
Cooperativa dos Produtores dos Derivados de Mandioca e Todos os Produtos da
Agricultura Familiar e Economia Solidária da Região do Rio Gavião e Serra Geral
(COOPERMAN), totalizando R$2.099.332,81, constatamos que as obras da
construção do galpão para unidade de comercialização e processamento de
mandioca e derivados estavam paralisadas por falta de pagamento da última
Medição (R$178.054,85), acarretando atraso de pagamento, pelo prestador de
serviço, aos funcionários lotados na obra.
Durante nossa visita, do valor liberado de R$180.000,00, auditamos pagamentos no
montante de R$182.861,54, referentes a 03 Boletins de Medição e outros
R$178.054,85, correspondente à Nota Fiscal nº 078, de 03.02.2022 (4ª Medição),
pendentes de pagamento por falta de liberação de recursos pela CAR. Ademais, o
pagamento da Nota Fiscal nº 157609, no valor de R$168.500,00, da Indumak
Máquinas Ltda., foi realizado com complemento de recurso de R$5.530,49, da
própria Convenente, a ser ressarcido posteriormente. As fotos 23 e 24 seguintes
demonstram a situação física do subprojeto.

Fotos 23 e 24: Execução física do subprojeto (Conv. nº 145/2021)
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Com base nessas informações, recomendamos que a CAR promova as diligências
necessárias com o objetivo de auxiliar à Associação na elaboração do distrato e
posterior contratação de nova empresa para concluir os serviços planejados, dando
continuidade à execução do subprojeto, cuja vigência se encerra em 31.10.2022.
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Desta forma, recomendamos que a CAR evite descumprir o cronograma de
desembolso estabelecido no referido Acordo, uma vez que o atraso na liberação de
recursos pode ocasionar prejuízo financeiro e desinteresse do fornecedor em
continuar participando de novos certames, em decorrência da incerteza em receber
o devido pagamento pelos serviços prestados. Ressalta-se que a Companhia não se
manifestou sobre a pendência do pagamento que gerou a paralisação na execução
do subprojeto.
h) Ocorrências identificadas nos procedimentos de aquisição de bens e/ou
contratação de serviços e seleção de Agentes Comunitários e/ou Consultores,
bem como ausência ou incompletude desses registros em atas.
Na leitura das atas elaboradas nas reuniões realizadas pelos membros das
associações beneficiarias do Projeto, com vistas a registrar as ocorrências nas
licitações para aquisição de bens e/ou serviços e seleção de Agentes Comunitários
e/ou Consultores, Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) e Assessoria
Técnica Especializada em Gestão (ATEG), constatamos que esses documentos
ainda vem sendo preenchidos de forma incompleta e/ou com ausência de
informações que registrem fielmente os eventos a que se referem, conforme
demonstrado no Anexo 01.
Deduz-se, portanto, que as associações visitadas ainda vem tendo dificuldades em
registrar informações referentes aos editais de licitações/seleções, às empresas e/ou
profissionais convidados, presentes e/ou os que apenas enviaram propostas
(valores ofertados e negociados, etc.), ausência de documentos, bem como os
motivos de desclassificação no certame, quando for o caso.
5.3.2 Deficiências em convênio celebrado com a CERB.
Integrando as ações do Componente 02 – Sistemas de Abastecimento de Água e
Saneamento Domiciliar (SAASD), em 2021 o Convênio n.º 34/2017 teve reembolso
feito pela CAR à CERB referente a investimentos no montante de R$75.612.570,48.
As referidas despesas foram, resumidamente, assim destinadas: a) à execução de
serviços de consultorias e execução de obras de ampliação e adequação de
sistemas simplificados de abastecimento de água (SSAA) em localidades no interior
do Estado; e b) construção de sistemas integrados de abastecimento de água
(SIAA) em localidades nos municípios Caetité (Contrato nº 030/2021), Campo
Formoso e Umburanas (Contrato nº 007/2020), Iuiú (Contrato nº 037/2020),
Jaguarari (Contrato nº 022/2021), Miguel Calmon (Contratos nº s 041/2020, 002 e
020/2021) e Souto Soares (Contrato nº 011/2021)
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Assim, examinamos processos de pagamento, totalizando R$53.520.390,06,
correspondentes a 70,78 do valor gasto para o Componente 2 em 2021, relativos a
desembolsos com a execução dos 8 (oito) contratos relacionados na Tabela 05
seguinte, não identificando irregularidades.
(Em R$)

CONTRATO
EMPRESAS

Nº

VALOR*

PAGO EM
2021

CONSÓRCIO CPR – JENIPAPO (CEARÁ, PACTO E
ROBLE)

02/2021

9.376.426,95

9.275.301,39

CONSÓRCIO SOUTO SOARES (CEARÁ, PACTO E
ROBLE)

11/2021

8.407.231,54

6.766.642,97

EMPRENGE CONSTRUTORA LTDA.

30/2021

9.154.974,07

2.932.673,90

39/2020

12.666.115,72

5.704.574,05

06/2021

23.963.773,72 12.570.989,70

METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

ROBLE SERVIÇOS LTDA.
TOTAL

41/2020

8.817.368,96

5.200.682,38

20/2021

11.468.126,54

5.964.524,55

38/2021

14.919.082,35

5.105.001,12

98.773.099,85 53.520.390,06

Fonte: Documentos de acompanhamento de contratos disponibilizados pela CERB. * Valor já ajustado por aditivos.

Contudo, no exame dos procedimentos licitatórios que deram origem aos
respectivos contratos identificamos a seguinte impropriedade:

a) Editais contendo exigências que restringiram a competitividade
No exame realizado nos processos licitatórios (Concorrências Públicas com
divulgação Nacional - NCB) que deram origem aos contratos relacionados no
Quadro seguinte identificamos, no Anexo II – Dados do Edital (DDE), a imposição de
restrições que limitaram a competitividade entre os possíveis interessados,
notadamente a contida no subitem 4.5 (b), conforme detalhado na sequência:
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TABELA 05: Amostra das despesas do Componente 2 executadas pela CERB em 2021
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Quadro 01 - Exigências editalícias contidas nas NCBs examinadas
(Em R$)

NCB

CONT.

OBJETO

SUBITEM 4.5
(B) DO
ANEXO II (DDE)

QTD. EMPRESAS
ADQ.
EDITAL

VALOR
PROPOSTAS REFERÊNCIA

Exec. de Obras de Implant. de 19
Vol. médio de
Sistemas Integrado de Abast. de
Obras últimos
03/2020 039/2020 Água (SAA) com Servi. Social, em
02 anos:
municípios de abrangência da
57.000.000,00
Cen. de Caetité.

84

02

14.013.381,47

02/2021

Exec. da Obra do SAA (Sist. de
Abast. de Água) e Serv. Social nas
localidades de Jenipapo e Olhos Vol. médio de
D’Água de Baixo, no munic. Obras últimos
02 anos:
de Jacobina e Olhos D’Água de
Cima no município de Miguel 20.000.000,00
Calmon.

53

03

10.033.261,11

06/2021

Implant. de 23 (Vinte e Três) Sist. Vol. médio de
de Abast. de Água (SAA) com Obras últimos
Serv. Social em municípios de
02 anos:
abrangência da Central de Caetité. 73.000.000,00

68

02

24.205.775,03

11/2021

Exec. da obra do SIAA (Sist. Integr.
de Abast. de Água) e Serv. Social
nas
localidades
de
Lagoa Vol. médio de
Queimada, Boa Vista, Velho Chico, Obras últimos
02 anos:
São Domingos, Sítio Novo, Manoel
Lourenço e Alagadiço, em Souto 22.000.000,00
Soares.

68

03

8.252.067,97

20/2021

Implant. de SL&A (SIAA) nas
localidades de Urubu, Pé de Serra,
Volume médio
Várzea do Cedro, Barreiro, Santa
de obras nos
Terezinha, Várzea dos Bois,
02 (dois)
Palmeira, Palmeira do Meio,
últimos anos:
Mulungu dos Chiolas, Queimada
40.000.000,00
Nova e Sítio do Timbó, em Miguel
Calmon.

90

02

14.468.206,49

30/2021

Exec. do Sist. Integrado de Abast.
de Água (SIAA) e Serv. Social, nas
Localidades
de
Serra
do
Vol. médio de
Cachimbo,
Barreira,
Morro,
Obras últimos
Varginha,
Salinas,
Campinas,
02 anos:
Baixão
de
Santa
Luzia,
26.500.000,00
Canabrava, Tamanduá, Lagoa
Azul, Lagoa da Vargem, Jacaré,
Jacã e Galho Torto, em Caetité.

53

03

11.476.329,66

38/2021

Implant. de 16 Sist. de Abast. de
Água (padrão PBSAA-BP) e Serv.
Social, nos munic. de Caetité, Vol. médio de
Aracatu, Jussiape, Riacho de Obras últimos
Santana, Barra da Estiva, Ituaçu,
02 anos:
Guajerú, Mortugaba, Paratinga, 55.000.000.00
Tanque Novo, e Livr. de Nossa
Senhora.

48

03

18.435.605,45

05/2020

06/2020

07/2020

02/2021

03/2021

04/2021

Fonte: Procedimentos licitatórios examinados pela Auditoria.
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Sendo assim, entendemos que, especificamente, a exigência contida no subitem 4.5
(b) do Anexo II – Dados do Edital (DDE) das Concorrências Públicas para a
execução de obras do Componente 2 do Bahia Produtiva, no âmbito da CERB, tem
limitado o número de empresas que efetivamente apresentam propostas de preço,
apesar de observarmos que muitas adquirem os Editais e, inclusive, fazem
questionamentos nas fases preliminares à apresentação das propostas.
Frise-se, ainda, que o lapso temporal prévio de 02 (dois) anos é muito exíguo para
que as empresas consigam alcançar o volume de obras exigido. Portanto, a
combinação do volume de obras e prazo limitado vem provocando um círculo vicioso
ao contemplar, como vencedoras, as mesmas empresas participantes das NCBs de
obras do Componente 2, seja de forma individual ou consorciada, nos últimos cinco
anos, conforme demonstramos no Quadro seguinte:
Quadro 02 - Demonstrativo de empresas que venceram as NCBs, nos últimos
05 anos, no Componente 2
Nº DO
CONTRATO
/ Nº DA NCB

OBJETO

EMPRESAS
VENCEDORAS

046/2018 /
02/2017

Execução de obras de Ampliação e Adequação de 51 Sistemas de
Abastecimento de Água (Padrão PSAA-BP), Construção de 750 Unidades
Sanitárias Domiciliares – MSD e Serviço Social, nos municípios de Caem,
Campo Formoso, Itiúba, Jacobina, Jaguarari, Miguel Calmon, Mirangaba,
Ourolândia, Pindobaçu, Saúde, Senhor do Bonfim e Umburanas, no Estado
da Bahia.

Consórcio formado
pelas
empresas
Pacto Engenharia
Ltda.
e
Roble
Serviços Ltda.

047/2018 /
03/2017

Execução de obras de Ampliação e Adequação de 61 Sistemas de
Abastecimento de Água (Padrão PSAA-BP), Construção de 750 Unidades
Sanitárias Domiciliares – MSD e Serviço Social, nos municípios de Aracatu,
Boninal, Bonito, Ibitiara, Iraquara, Jussiape, Macaúbas, Novo Horizonte,
Palmas de Monte Alto, Paratinga, Rio de Contas, Seabra, Souto Soares,
Tanque Novo e Wagner, no Estado da Bahia.

Consórcio formado
pelas
empresas
Ceará
Mendes
Engenharia Ltda. e
Roble
Serviços
Ltda.

010/2019 /
02/2018

Execução de obras do Sistema Integrado de Abastecimento de Água (SIAA)
e Serviço Social das localidades de Lixão, Lagoa do Feliciano, Umbuzeiro
dos Santos, Boa Vista, Angico, Carrapicho, Barreiro, Baixa Funda e Casa de
Telha no município de Rio de Contas, no Estado da Bahia.

Consórcio formado
pelas
empresas
Ceará
Mendes
Engenharia Ltda. e
Roble
Serviços
Ltda.

062/2019 /
01/2019

Execução de obras do Sistema Integrado de Abastecimento de Água (SIAA)
e Serviço Social das localidades de Lagoa da Laje, Baraúnas, Várzea da Roble
Pedra, Jurema, Abóbora, Lagoa dos Patos, Várzea Comprida, Olhos Ltda.
D’água, Pé da Ladeira e Troia no município de Ituaçu, no Estado da Bahia.

Fonte: Procedimentos licitatórios examinados pela Auditoria.
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Sendo assim, com base nas informações apresentadas no Quadro 01, observa-se
que a CERB exigiu um volume médio de obras até três vezes superior ao valor de
referência do objeto licitado e com lapso temporal bastante restritivo, ou seja, 02
(dois) anos.
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Quadro 02 - Demonstrativo de empresas que venceram as NCBs, nos últimos
05 anos, no Componente 2 - continuação
OBJETO

EMPRESAS
VENCEDORAS

06/2020 /
03/2019

Consórcio formado
pelas
empresas
Implantação de 23 Sistemas de Abastecimento de Água (SSA) e 700 Metro Engenharia
Módulos Sanitários nos municípios de abrangência da Central de Seabra.
e Consultoria Ltda.
e ROBLE Serviços
Ltda.

07/2020 /
02/2019
(Lote II)

Execução de dois Sistema Integrados de Abastecimento de Água, o SIAA
Metro Engenharia
São Tomé e Sumidouro nos Municípios de Campo Formoso e Umburanas e
e Consultoria Ltda.
o SAA Brejão da Caatinga no município de Campo Formoso.

08/2020 /
02/2019
(Lote I)

Execução de 10 (dez) Sistemas de Abastecimento de Água e construção de Emprenge
500 Módulos Sanitários.
Construtora Ltda.

037/2020 /
04/2020

Execução de obras de Sistema de Abastecimento de Água (SAA) e Serviço
Metro Engenharia
Social na localidade de Pindorama no município de Iuiú, no Estado da
e Consultoria Ltda.
Bahia. (Não foi incluído na amostra da auditoria)

039/2020 /
03/2019

Implantação de 19 Sistemas de Abastecimento de Água (SAA), com serviço
Metro Engenharia
social, em municípios de abrangência da Central de Caetité-Bahia. (Não foi
e Consultoria Ltda.
incluído na amostra da auditoria)

041/2020 /
02/2020

Implantação de Sistemas Integrado de Abastecimento de Água (SIAA) no
município de Miguel Calmon, nas localidades de Mocó, Faísca Um,
Roble
Cajazeiras, Lagoa Grande, Ponte do Massambão, Salgado Grande, Tanque
Ltda.
Novo, Formosa, Formosa Um, Maxixe, Maxixe Um, Lajedinho, Ribeiro Um,
Ribeiro, Caetano, Floresta Um, Floresta e Miragem.

Serviços

39/2020/
03/2020

Exec. de Obras de Implant. de 19 Sistemas Integrado de Abast. de Água Metro Engenharia
(SAA) com Servi. Social, em municípios de abrangência da Cen. de Caetité. e Consultoria Ltda.

02/2021/
05/2020

Consórcio formado
pelas Construtoras
Exec. da Obra do SAA (Sist. de Abast. de Água) e Serv. Social nas Ceará
Mendes
localidades de Jenipapo e Olhos D’Água de Baixo, no munic. de Jacobina e Ltda.,
Pacto
Olhos D’Água de Cima no município de Miguel Calmon.
Projeto & Obras
Ltda. e ROBLE
Serviços Ltda.

06/2021/
06/2020

Implant. de 23 (Vinte e Três) Sist. de Abast. de Água (SAA) com Serv. Social Metro Engenharia
em municípios de abrangência da Central de Caetité.
e Consultoria Ltda.

11/2021/
07/2020

Consórcio formado
pelas Construtoras
Exec. da obra do SIAA (Sist. Integr. de Abast. de Água) e Serv. Social nas Ceará
Mendes
localidades de Lagoa Queimada, Boa Vista, Velho Chico, São Domingos, Ltda.,
Pacto
Sítio Novo, Manoel Lourenço e Alagadiço, em Souto Soares.
Projeto & Obras
Ltda. e ROBLE
Serviços Ltda.

20/2021/
02/2021

Implant. de SL&A (SIAA) nas localidades de Urubu, Pé de Serra, Várzea do
Cedro, Barreiro, Santa Terezinha, Várzea dos Bois, Palmeira, Palmeira do Roble
Meio, Mulungu dos Chiolas, Queimada Nova e Sítio do Timbó, em Miguel Ltda.
Calmon.

Fonte: Procedimentos licitatórios examinados pela Auditoria.
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Quadro 02 - Demonstrativo de empresas que venceram as NCBs, nos últimos
05 anos, no Componente 2 - continuação
OBJETO

EMPRESAS
VENCEDORAS

30/2021/
03/2021

Exec. do Sist. Integrado de Abast. de Água (SIAA) e Serv. Social, nas
Localidades de Serra do Cachimbo, Barreira, Morro, Varginha, Salinas, Emprenge
Campinas, Baixão de Santa Luzia, Canabrava, Tamanduá, Lagoa Azul, Construtora Ltda.
Lagoa da Vargem, Jacaré, Jacã e Galho Torto, em Caetité.

38/2021/
04/2021

Implant. de 16 Sist. de Abast. de Água (padrão PBSAA-BP) e Serv. Social,
nos munic. de Caetité, Aracatu, Jussiape, Riacho de Santana, Barra da Roble
Estiva, Ituaçu, Guajerú, Mortugaba, Paratinga, Tanque Novo, e Livr. de Ltda.
Nossa Senhora

Serviços

Fonte: Procedimentos licitatórios examinados pela Auditoria.

Desta forma, recomendamos que a CAR, conjuntamente com o BIRD e a CERB,
revejam as exigências editalícias contidas nos procedimentos de contratação, por
meio de Concorrência Pública, para a execução de obras do Componente 2 do
Bahia Produtiva, no sentido de mitigar as exigências quanto ao volume médio de
obras executadas pelos possíveis interessados, bem como a extensão do lapso
temporal razoável, para que mais empresas possam competir em igualdade de
condições para executar as obras.
Ressalte-se que achado de igual natureza também foi apontado no item 5.3.2 “b”,
(Processo nº TCE/004371/2021 - Ref. 2613266 - 59 a 63), do Relatório de Auditoria
relativo ao acompanhamento da execução do Bahia Produtiva do exercício de 2020,
já apreciado por essa Corte de Contas, mediante Resolução nº 07/2022, de 22 de
fevereiro de 2022, tendo o Pleno, recomendando:
(...) aos gestores da CAR a adoção das providências assinaladas pelos
auditores, constantes da Carta Gerencial (Ref. 2613266-28 a 69), visando
ao saneamento dos achados, especialmente aqueles relacionados às
deficiências observadas na execução de convênios firmados com entidades
comunitárias e com a Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento
da Bahia (CERB).

Por sua vez, em inspeção in loco realizada no período compreendido entre 25.04 a
a 20.05.2022, cujo objetivo foi verificar, por amostragem, a execução das obras dos
contratos selecionados para exame, visitamos algumas localidades contempladas,
cujo resultado da referida Auditoria apresentamos na sequência:
c) Contrato nº 02/2021 - Consórcio Jenipapo
Em 05.03.2021, a Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia
(CERB) firmou o Contrato nº 002/2021 com o Consórcio formado pelas Construtora
Ceará Mendes Ltda., Pacto Projeto & Obras Ltda. e ROBLE Serviços Ltda.,
denominado Consórcio CPR – Jenipapo (CNPJ 40.013.218/0001-03), no valor de
R$9.376.426,95.
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Até o encerramento dos nossos trabalhos em campo foram formalizados 2 (dois)
aditivos contratuais, conforme demonstrado no quadro seguinte:
Quadro 03 - Aditivos ao Contrato nº 02/2021
Nº

Nº DO
TERMO

OBJETIVO

1º

S/N

Assinado em 13.10.2021, para prorrogar o prazo da obra em mais 60 dias,
passando o prazo total para 300 dias, com final previsto para 14.12.2021.

155/21

Assinado em 10.12.2021, visando corrigir distorções dos quantitativos da
planilha licitada com a realidade encontrada e realizada em campo,
resultando em decréscimo de R$42.359,46 no valor inicial, passando para
R$9.376.426,95.

2º

Fonte: Contratos disponibilizados pela CERB.

Em 26.04.2021 procedemos uma inspeção in loco, onde identificamos que a obra
encontrava-se concluída e em operação pela Central das Águas de Jacobina. O
Termo de Recebimento Provisório foi emitido em 26.012022 e até onde nossos
exames permitiram observar, não identificamos nenhuma irregularidade digna de
registro.
d) Contrato nº 11/2021 - Consórcio Souto Soares
Em 04.03.2020, a CERB firmou o Contrato nº 11/2021, com o Consórcio formado
pelas Construtoras Ceará Mendes Ltda., Pacto Projeto & Obras Ltda. e ROBLE
Serviços Ltda., denominado Consórcio Souto Soares (CNPJ 13.529.136/0001-35),
no valor de R$8.407.231,54 e prazo de execução de 240 dias, contados a partir do
7º dia após a emissão da Ordem de Serviço nº 004/2021-DEOB-SO emitida em
29.03.2021. Neste Acordo, o objeto é a execução de obras de implantação do
Sistema Integrado de Abastecimento de Água (SIAA) nas localidades de Lagoa
Queimada, Boa Vista, Velho Chico, São Domingos, Sítio Novo, Manoel Lourenço e
Alagadiço, no Município de Souto Soares.
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Com prazo de execução de 240 dias, contados a partir do 7º dia após a emissão da
Ordem de Serviço nº 001/2021-DEOB-NE ocorrida em 11.01.2021. O Pacto tem por
objeto a execução de obras de implantação do Sistema Integrado de Abastecimento
de Água (SIAA) nas localidades de Olhos D'água de Cima, Olhos D'água de Baixo e
Jenipapo nos municípios de Miguel Calmon e Jacobina.
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Durante a vigência pactuada, foram formalizados 02 (dois) aditivos contratuais,
conforme demonstramos no Quadro seguinte:
Quadro 04 - Aditivos ao Contrato nº 11/2021

1º

2º

OBJETIVO

141/21

Assinado em 30.11.2021, para prorrogar o prazo da obra em mais 90 dias,
passando o prazo total para 330 dias, com final previsto para 01.03.2022.

146/21

Assinado em 30.11.2021, visando corrigir distorções dos quantitativos da
planilha licitada com a realidade encontrada e realizada em campo,
resultando em decréscimo de R$392.818,01 ao valor inicial, passando para
R$8.407.231,54.

Fonte: Documentos de acompanhamento de contratos disponibilizados pela CERB.

Em 11.05.2021, procedemos inspeção in loco nas obras realizadas no âmbito deste
Contrato, constatando que se encontravam em andamento, com execução acima de
98% do que foi previsto. Até onde nossos exames permitiram observar, não
constatamos irregularidades dignas de registro.
Cumpre registrar a pendência no que se refere à ligação da energia elétrica para
captação da água no poço, haja vista que, no momento da nossa inspeção, nos foi
informado pela fiscalização da obra da indefinição da relocação do abrigo do quadro
de comando parcialmente executado, com vistas a evitar uma extensão da rede por
parte da Concessionária (NEOENERGIA).
e) Contrato nº 30/2021 - Emprenge Construtora Ltda.
Em 02.08.2021, a CERB firmou o Contrato nº 30/2021, com a Emprenge Construtora
Ltda. (CNPJ 04.593.605/0001-94), no valor de R$9.154.974,07, com prazo de
execução de 365 dias, contados a partir do 7º dia após a emissão da Ordem de
Serviço nº 007/2021-DEOB-SO em 09.08.2021, cujo objeto é a execução de obras
de implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água (SIAA) nas
localidades de Baixão de Santa Luzia, Barreira, Campinas, Canabrava, Galho Torto,
Jacaré, Jacú, Lagoa Azul, Lagoa da Vargem, Morro, Salinas, Serra do Cachimbo,
Tamanduá e Varginha, no Município de Caetité.
Procedemos inspeção in loco nas obras realizadas no âmbito deste Termo,
verificando que a obra encontrava-se em andamento, com aproximadamente 50%
de execução físico-financeira, não constatando irregularidades dignas de registro.
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O Contrato nº 39/2020 foi Firmado em 05.08.2021, com a Metro Engenharia e
Consultoria Ltda. (CNPJ 07.478.417/0001-03), no valor de R$12.666.115,72 e prazo
de execução de 240 dias, contados a partir do 7º dia após a emissão da Ordem de
Serviço nº 015/2020-DEOB-SO em 18.082020. O Acordo tem por objeto a execução
de obras de Implantação de 19 (Dezenove) Sistemas de Abastecimento de Água
(SAA), com Serviço Social, em municípios de abrangência da Central de Caetité. Até
a finalização do nosso trabalho, foram formalizados as seguintes avenças que
modificaram a execução contratual, conforme demonstrado no Quadro abaixo:
Quadro 05 - Avenças ao Contrato nº 039/2020
ADITIVO

Nº DO
TERMO

OBJETIVO

TERMO DE SUSPENSÃO

Em 26.11.2020 foi firmado um Termo de Suspensão ao Contrato, em
função da pandemia da COVID-19 e os seus impactos nas condições
contratuais, com efeito a partir de 25.11.2020.

TERMO DE RETOMADA

Em 24.02.2021 foi assinado um termo para a retomada da obra.

1º

028/21

Assinado em 15.03.2021, visando promover o reequilíbrio
econômico/financeiro do contrato tendo em vista os expressivos
aumentos de custos por conta dos efeitos da Pandemia de Covid-19,
principalmente, dos materiais de construção aplicáveis na obra que,
após análise da CERB, alcançou R$1.958.186,72 que, somado ao
valor inicial, resultou no montante de R$12.666.115,72.

2º

071/21

Assinado em 21.06.2021, prorrogou o prazo da obra em mais 180 dias.
(25.08.2020 a 18.12.2021).

3º

150/21

Assinado em 08.12.2021, prorrogou o prazo da obra em mais 150 dias.
(25.08.2020 a 17.05.2022).

038/22

Assinado em 15.03.2022, visando promover o reequilíbrio
econômico/financeiro do contrato tendo em vista os expressivos
aumentos de custos por conta dos efeitos da Pandemia de Covid-19,
principalmente de tubos e conexões de PVC e Ferro Fundido, Aço CA
50 e 60, agregados, combustíveis e madeira que, após análise da
CERB, alcançou R$481.359,92 que, somado ao valor aditado, resultou
no montante de R$13.147.475,64.

4º

Fonte: Documentos de acompanhamento de contratos disponibilizados pela CERB.

No Quadro a seguir, apresentamos as observações da situação de cada sistema de
abastecimento de água (SAA) por município/localidades contempladas pelo Contrato
nº 039/2020, destacando que todos tem em comum a captação de águas
subterrâneas através de poços.
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Quadro 06 - Relação das localidades contempladas/inspecionadas
CONTRATO Nº 039/2020 (METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.)

Botuporã

LOCALIDADES

Grotão / Pedras
Barreirinho / Marreca
Barragem
Açude
Lagoa dos Couros
Pajeú / Enchu

OBSERVAÇÕES

/
/
Sistema de Abastecimento de Água (SAA) em execução
/
(90%). Obra não inspecionada.
/

Abóbora / Alecrim /
Lagoa Grande / Saco
Caturama
dos Bois / Riachão dos
Pimentas

Igaporã

Ituaçu

Jacaraci

Alecrim / Conceição / A iniciar.
Rocinha
Barreiro

A comunidade não aceitou os termos do Bahia Produtiva e,
assim, foi retirada do escopo contratual.

São José

Sistema de Abastecimento de Água (SAA) concluído e em
operação pela Central da Águas de Caetité, mas ainda a ser
transferido pela CERB: Abrigo CQC, Clorador de Pastilha,
2.168m de adutoras, 9.324m de redes de distribuição,
Reservatórios Apoiado de Distribuição (RAD – base de 1m) de
20m³, Caixa de Quebra-Pressão de 10m³ c/ base de 1m e 99
ligações domiciliares.

Jacaré

SAA em execução (80%). Obra não inspecionada.
Sistema de Abastecimento de Água (SAA) concluído: Abrigo
CQC, Clorador de Pastilha, 252m de adutoras, 6.972m de
redes de distribuição, Reservatórios Elevado de Distribuição
(RED – fuste de 6m) de 20m³ e 83 ligações domiciliares.
Sistema inoperante, aguardando energização pela
NEONERGIA.

Macaúbas São José

Malhada

SAA concluído e em operação pela Central da Águas de
Caetité, mas ainda a ser transferido pela CERB: Abrigo CQC,
Casa de Química c/ bomba dosadora de cloro, 4.128m de
adutoras, 46.746m de redes de distribuição, 04 Reservatórios
Elevados de Distribuição (RED – fuste de 6, 9 12m), sendo 03
de 10m³ e um de 20m³ e 193 ligações domiciliares.

A comunidade não aceitou os termos do Bahia Produtiva e,
assim, foi retirada do escopo contratual.

Riachão

Sistema de Abastecimento de Água (SAA) concluído: Abrigo
CQC, Casa de Química c/ bomba dosadora de Cloro, 106m
Guariti / Buracão / Duas
de adutoras, 33.370m de redes de distribuição,
02
Mortugaba e Dois / Conceição /
Reservatórios Elevados de Distribuição (RED – fuste de 6m)
Periperi / Araçás
de 20m³ e 262 ligações domiciliares. Sistema inoperante,
aguardando energização pela NEONERGIA.
Malhada do Juá
Paratinga Pereiro de Mocambo

SAA em execução (70%). Obra não inspecionada.
SAA em execução (70%). Obra não inspecionada.

Poção de Santo Antônio SAA em execução (30%). Obra não inspecionada.
Fonte: Documentos de acompanhamento de contratos disponibilizados pela CERB.
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Quadro 06 - Relação das localidades contempladas/inspecionadas - continuação
CONTRATO Nº 039/2020 (METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.)
LOCALIDADES

OBSERVAÇÕES

Sistema de Abastecimento de Água (SAA) concluído: Abrigo
CQC, Clorador de Pastilha, 1.357m de adutoras, 27.5240m de
Campinas / Canto do redes de distribuição, Reservatórios Elevados de Distribuição
Menino
(RED – fuste de 12m) de 15m³ e 132 ligações domiciliares.
Sistema inoperante, aguardando energização pela
NEONERGIA.

Riacho de
Pajeú do Botuquara
Santana

Pé
de
Castanho
Branco
Rio de
Contas

Sistema de Abastecimento de Água (SAA) concluído: Abrigo
CQC, Clorador de Pastilha, 4.241m de adutoras, 11.844m de
Morro
/
redes de distribuição, Reservatório Elevado de Distribuição
/
Barro
(RED – fuste de 3m) de 20m³ e 115 ligações domiciliares.
Sistema inoperante por pendência na ligação da energia
elétrica.

Lagoa Grande / Lagoa Sistema de Abastecimento de Água (SAA) em execução
das Baraúnas
(70%). Obra não inspecionada.

Sebastião Campos
Laranjeiras Piranhas
Tanque
Novo

Sistema de Abastecimento de Água (SAA) concluído e em
operação pela CERB: Abrigo CQC, Ortopolifosfato, 510m de
adutoras, 11.220m de redes de distribuição, Reservatório
Elevado de Distribuição (RED – fuste de 6m) de 15m³, 02
Caixas de Quebra-Pressão de 10m³ (h=1m) e de 20m³ (h=3m)
e 91 ligações domiciliares.

Município ainda não tem lei autorizativa. Existe
probabilidade de serem retirados do escopo contratual.

Quincas / Piabas
Baraúna do Norte
Boiadas / Caldeirão

a

Sistema de Abastecimento de Água (SAA) concluído e em
/ teste de operação pela CERB: Abrigo CQC, Clorador de
/ Pastilha, 16.068m de adutoras, 15.208m de redes de
distribuição, 02 Reservatórios Elevados de Distribuição (RED
– fustes de 9 e 12m) de 10m³ e 76 ligações domiciliares.

Fonte: Documentos de acompanhamento de contratos disponibilizados pela CERB.

Conforme observa-se, das 19 obras para implantação e/ou ampliação do sistema de
abastecimento de água – SAA das localidades estabelecidas no escopo inicial do
Contrato nº 039/20, 08 (oito) já haviam sido concluídos, 06 (seis) em execução e 05
(cinco) ainda não executados. Destes cinco últimos, com exceção do SAA de
“Alecrim/Conceição/Rocinha”, a fiscalização da CERB nos informou que os SAA de
Barreiro em Igaporã, de Riachão em Malhada e de Campos e Piranhas em
Sebastião Laranjeiras serão retirados do escopo contratual pelos motivos expostos
no Quadro 06.
Destaque-se, ainda, que dos 08 (oito) SAA concluídos, quatro deles ainda se
encontravam inoperantes, em função de pendência para energização elétrica dos
Sistemas junto à NEOENERGIA.
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Em 10.03.2021, a CERB firmou o Contrato nº 06/2021 com a Metro Engenharia e
Consultoria Ltda. (CNPJ 07.478.417/0001-03), no valor de R$23.963.773,72 e prazo
de execução de 270 dias, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço nº
03/2021 DEOB-SO, ocorrida em 15.03.2021. o objeto pactuado refere-se à
execução de obras de implantação de 23 sistemas de abastecimento de água (SAA)
com serviço social em municípios de abrangência da Central de Caetité, sendo
contemplado os seguintes municípios: Caetité, Dom Basílio, Ituaçu, Macaúbas,
Malhada, Mortugaba, Paratinga, Riacho de Santana, Rio de Contas, Tanque Novo e
Urandi.
Até a finalização desta Auditoria, só havia sido firmado um aditivo para prorrogação
do prazo em 150 dias, em virtude das intercorrências encontradas em campo que
inviabilizaram o início da execução de alguns sistemas, a exemplo de problemas de
cunho social, necessidade de adequação de projeto e de novas tratativas junto aos
proprietários das áreas com previsão de implantação de unidades, bem como de
serviços hidrogeológicos.
No quadro a seguir, apresentamos as observações da situação de SAA por
município/localidades contempladas pelo Contrato nº 06/2021, destacando que
todos tem em comum a captação de águas subterrâneas através de poços.
Quadro 07 - Relação das localidades contempladas/inspecionadas
CONTRATO Nº 06/2021
MUNICÍPIO LOCALIDADES

Adequação e reforma do SAA concluído e em operação pela CERB:
Abrigo CQC, Clorador de Pastilha, 2.454m de adutoras, 11.754m de
redes de distribuição, Reserv. Elevado de Distribuição (RED – fuste
duplo de 3m) de 2x20m³ e 224 ligações domiciliares.

Caldeiras

Chapada
Cachoeira

Caetité

Cinzeiro
Lagoa
Dentro

OBSERVAÇÕES

Adequação e reforma do SAA concluído e em operação pela CERB:
/ Refor. do Abrigo CQC, Clorador de Pastilha, 18m de audtora, 11.220m
de redes de distribuição, reforma do RED – fuste 12m, de 20m³
existente e 94 ligações domiciliares.
SAA concluído e em operação pela CERB: Captação por poço, Abrigo
/ CQC, Clorador de Pastilha, 1.986m de adutoras, 10.878m de redes de
de distribuição, um RED – fustes de 3m e outro RED - fuste de 6m que
funcionam como “CAIXA DE QUEBRA-PRESSÃO”, ambos de 10m³, e
89 ligações domiciliares.

SAA concluído e em fase de teste de operação pela CERB: Abrigo CQC,
Invernada
/
Clorador de Pastilha, 4.942m de adutoras, 9.726m de redes de
Vargem
da
distribuição, Reservatório Elevado de Distribuição (RED – fuste de 12m)
Invernada
de 20m³ e 92 ligações domiciliares.
Lag. do Canto
/ Jurema /
Lagoa
do
Maciel

SAA concluído: Abrigo CQC, Clorador de Pastilha, 5.016m de adutoras,
24.846m de redes de distribuição, RED – fuste duplo de 6m, de 2x20m³
e 188 ligações domiciliares. Sist. inoperante por pendência na ligação
da energia elétrica.

Fonte: Documentos de acompanhamento de contratos disponibilizados pela CERB.
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Quadro 07 - Relação das localidades contempladas/inspecionadas - continuação
CONTRATO Nº 06/2021
LOCALIDADES

OBSERVAÇÕES

Várzea do Miguel / Várzea
dos Lençóis / Cachoeira /
Riacho da Bananeira / Várzea
Sistema de Abastecimento de Água (SAA) em
Dom Basílio da Panela / Alvo / Caraíbas /
execução (50%). Obra não inspecionada.
Almeida / Várzea Funda /
Serpente / Poça / Guariba /
Jarjota / Queimadas

Ituaçu

Açude

SAA concluído e em operação: Abrigo CQC, Clorador
de Pastilha, 60m de adutoras, 6.564m de redes de
distribuição, RED – fuste de 3m, de 20m³ e 54
ligações domiciliares.

Boca da Mata

SAA concluído: Abrigo CQC, Clorador de Pastilha,
9.160m de redes de distribuição, RED – fuste de 3m,
de 20m³ e 65 ligações domiciliares. A Central de
Caetité já está operando com energia provisória,
pois a CERB aguarda a ligação definitiva pela
NEOENERGIA. para transferir o Sistema.

Santa Clara / Bebedouro / Sistema de Abastecimento de Água (SAA) em
Guigó / Baixão / Barra / Olho execução (65%). Obra não inspecionada.
D’água / Canabrava
Macaúbas

Boqueirãozinho / Maxixe

SAA em execução (40%). Obra não inspecionada.

Malhada

Jenipapo / Capim de Raiz

SAA em execução (35%). Obra não inspecionada.

Mortugaba

Canto / São Domingos

SAA em execução (95%). Obra não inspecionada.
Pendência de energização, pois a extensão de rede
do poço depende de licenciamento ambiental da
NEONERGIA.

Paratinga

Conceição / Tamboril

SAA em execução (45%). Obra não inspecionada.

Obra em execução (40%). Obra não inspecionada.
Barreiro do Bom Sucesso / Pendente outorga da água/licenciamento para
Riacho Seco
realização do serviço de eletrificação do poço pela
NEOENERGIA.

Riacho de
Santana

SAA concluído: Abrigo CQC, Clorador de Pastilha,
3.096m de adutoras, 11.310m de redes de
distribuição,
02
Reservatórios
Elevados
de
Barro Vermelho / Poço da
Distribuição (RED – fuste duplo de 12m - 2x20m³ e
Moita / Pedrinhas
outro de fuste simples de 12m - 20m³) e 239 ligações
domiciliares. Sistema inoperante por pendência na
ligação da energia elétrica.
SAA concluído: Abrigo CQC, Clorador de Pastilha,
11.088m de adutoras, 15.936m de redes de
Pajeú de Santa Isabel / Santa distribuição, Reservatório Elevado de Distribuição
Isabel / Mata / Riacho Danta
(RED – fuste duplo de 12m - 2x20m³) e 186 ligações
domiciliares. Sistema inoperante por pendência na
ligação da energia elétrica.

Fonte: Documentos de acompanhamento de contratos disponibilizados pela CERB.
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Quadro 07 - Relação das localidades contempladas/inspecionadas - continuação
CONTRATO Nº 06/2021

Rio de
Contas

LOCALIDADES

Arapiranga
Carrapicho

/

Contendas

Alto Murici / Barrocas

OBSERVAÇÕES

/ Sistema de Abastecimento de Água (SAA) em
execução (85%). Obra não inspecionada.
SAA concluído e em operação pela CERB: Captação
por poço, Abrigo CQC, Ortopolio Fosfato, 4.604m de
adutoras, 8.874m de redes de distribuição,
Reservatório Elevado de Distribuição (RED – fuste de
9m) de 10m³ e 51 ligações domiciliares.

SAA concluído: Abrigo CQC, Clorador de Pastilha,
2.408m de adutoras, 10.992m de redes de
Magras I / Magras II / Pindoba distribuição, Reservatório Elevado de Distribuição
/ Anil / Lagionha
(RED – fuste 9m - 20m³) e 68 ligações domiciliares.
Sistema inoperante por pendência na ligação da
energia elétrica.

Tanque
Novo

Urandi

Malhada Grande / Baraúna

SAA concluído e em operação pela CERB: Abrigo
CQC, Clorador de Pastilha, 1.086m de adutoras,
9.582m de redes de distribuição, Reservatório Elevado
de Distribuição (RED – fuste de 12m) de 20m³ e 75
ligações domiciliares.

Murici / Cambaitó

Reforma e adequação do SAA concluída: Reforma do
Abrigo CQC, Clorador de Pastilha, 180m de adutoras,
13.710m de redes de distribuição, Reservatório
Elevado de Distribuição (RED – fuste duplo de 6m 2x20m³) e 195 ligações domiciliares. A Central de
Caetité já está operando com energia provisória,
pois a CERB aguarda a ligação definitiva pela
Neonergia para transferir o Sistema.

Vereda do Toco / Barauninha

Reforma e adequação do SAA concluída e em
operação pela CERB: Reforma do Abrigo CQC,
Ortopolio Fosfato, 10.966m de redes de distribuição,
Reservatório Elevado de Distribuição existente (RED –
fuste de 3m) de 20m³ e 85 ligações domiciliares.

Pedras
/
Lagoinha
/ Sistema de Abastecimento de Água (SAA) em
Passagem do Meio / Retiro / execução (15%). Obra não inspecionada.
Umbuzeiro

Fonte: Documentos de acompanhamento de contratos disponibilizados pela CERB.

Verifica-se, portanto, que dos 23 SAA previstos no Contrato nº 06/2021, 14 já haviam
sido concluídos e 09 (nove) estavam em execução até o encerramento de nosso
trabalho de campo. Cumpre destacar que dos 14 SAA concluídos, 04 (quatro) deles
ainda se encontravam inoperantes, em função de pendência para energização
elétrica dos Sistemas junto à NEOENERGIA.
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O Contrato nº 41/2020 foi firmado em 10.08.2021, com a ROBLE Serviços Ltda. –
CNPJ 05.874.949/0001-34, no valor de R$8.817.368,96 e prazo de execução de 300
dias, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço nº 016/2020-DEOB-NE, de
25/08/20, cujo objeto é a execução de obras de implantação de sistemas integrado
de abastecimento de água (SIAA) no município de Miguel Calmon, nas localidades
de Mocó, Faísca Um, Cajazeiras, Lagoa Grande, Ponte do Massambão, Salgado
Grande, Tanque Novo, Formosa, Formosa Um, Maxixe, Maxixe Um, Lajedinho,
Ribeiro Um, Ribeiro, Caetano, Floresta Um, Floresta e Miragem.
Durante a vigência pactuada, foram formalizados seguintes aditivos contratuais,
conforme demonstramos no Quadro seguinte:
Quadro 08 - Aditivos ao Contrato nº 41/2020
Aditivo

Nº do
Termo

1º

063/21

Firmado em 14.062021, prorrogou o prazo da obra em mais 60 dias
(01/09/20 a 27/08/21), em função das dificuldades impostas pela Pandemia
de Covid-19.

2º

073/21

Devido a acréscimos (R$1.631.660,49) e supressões (R$1.675.285,42) de
serviços, resultando em um decréscimo de R$43.624,93, passando o valor
original do contrato para R$8.897.847,86. Assinado em 09/07/21.

3º

094/21

Assinado em 18.08.2021, prorrogou o prazo da obra em mais 60 dias (De
0109.2020 a 26.102021), em razão de pendência quanto a energização das
04 Estações Elevatórias.

4º

129/21

Assinado em 21.10.2021, prorrogou o prazo da obra em mais 30 dias (De
01.09.2020 a 25.11..2021), em razão de pendência quanto a energização de
duas Estações Elevatórias.

5º

143/21

Firmado em 25.11.2021, dilatou o prazo da obra em mais 30 dias (De
01.092020 a 25.122021), pelo motivo anterior.

144/21

Firmado em 30.112021, em razão de adequações da planilha de serviços
(acréscimo de R$1.675.285,42 e supressão de R$1.799.843,98), que
resultou em um decréscimo de R$124.103,83, passando o valor original do
contrato para R$8.817.368,96.

6º

Objetivo

Fonte: Documentos de acompanhamento de contratos disponibilizados pela CERB.
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h) Contrato nº 041/2020 - ROBLE Serviços Ltda.
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Durante nossa visita, realizada em 27.04.2022, observamos que a obra encontravase concluída e até onde nossos exames permitiram observar, não se identificou
irregularidades dignas de registros. Apesar do SIAA já ter sido transferido para a
Central das Águas de Jacobina, o mesmo ainda não estava em operação. Foi
relatado pelo Fiscal da CERB sobre o alto custo do tratamento da água proveniente
da Barragem do França, devido à dificuldade para sua descoloração.
i) Contrato nº 20/2021 - ROBLE Serviços Ltda.
Em 18.06.2021, a CERB firmou o Contrato nº 20/2021 com a ROBLE Serviços Ltda.
(CNPJ 05.874.949/0001-34), no valor de R$11.468.126,54 e prazo de execução de
300 dias, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço nº 005/2021-DEOB-NE,
de 29.062021, cujo objeto é a execução de obras de implantação do sistema
integrado de abastecimento de água (SIAA) nas localidades de Urubu, Várzea do
Cedro, Barreiro, Queimada Nova, Mulungu das Chiolas, Palmeira, Palmeira do Meio,
Santa Terezinha, Várzea dos Bois, Sítio do Timbó e Pé de Serra, no município de
Miguel Calmon.
Em inspeção realizada em 26 e 27.04.2022, verificamos que a obra encontrava-se
em andamento, com aproximadamente 80% de execução físico-financeira. Até onde
nossos exames permitiram observar, não identificamos nenhuma irregularidade
digna de registro.
j) Contrato nº 38/2021 - ROBLE Serviços Ltda.
O Contrato nº 38/2021 foi firmado em 03.09.2021, com a ROBLE Serviços Ltda. –
CNPJ 05.874.949/0001-34, no valor de R$14.919.082,35 e prazo de execução de
300 dias, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço nº 008/2021-DEOB-SO,
de 13.09.2021, cujo objeto é a execução de obras de Implantação de 16 Sistemas
de Abastecimento de Água (SAA) com Serviço Social em municípios de abrangência
da Central de Caetité. Foram incluídos os seguintes municípios: Aracatu, Barra da
Estiva, Caetité, Guajeru, Ituaçu, Jussiape, Livramento de Nossa Senhora,
Mortugaba, Paratinga, Riacho de Santana e Tanque Novo.
No Quadro a seguir, apresentamos as observações da situação de cada Sistema de
Abastecimento de Água (SAA) por município/localidades contempladas pelo referido
Contrato, destacando que todos tem em comum a captação de águas subterrâneas
através de poços.
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Quadro 09 - Relação das localidades contempladas/inspecionadas
CONTRATO Nº 38/2021

LOCALIDADES

OBSERVAÇÕES

Angico / Carrapicho / Morro
Aracatu

Barra da
Estiva

Não iniciada.

Lero / Pedra / Califórnia / Zacarias /
Não iniciada.
Lagoa do Prudente
O Município ainda não tem lei autorizativa.
Santo Antônio / Serra do Jacu /
Provavelmente será retirada do escopo
Ibicuíba
contratual.

Papamel

/

Toco

SAA concluído: Abrigo CQC, Cloração, 8.802m
de adutoras, 12.836m de redes de distribuição,
da Reservatório Elevado de Distribuição (RED –
fuste de 9m) de 10m³ e 64 ligações domiciliares.
Sistema inoperante por pendência na ligação
da energia elétrica.

Caetité

Cristal /
Baraúna

Guajeru

Reforma e adequação do SAA a concluir (95%),
Capinal / Humaitá de Cima / mas em operação pela CERB: substituição de
Humaitá de Baixo / Lagoa do Bino 300m de adutora, 9.954m de redes de
distribuição e 80 ligações domiciliares.
Riachão

SAA em
execução
inspecionada.

(80%).

Obra

não

Canabrava do Chele

SAA em
execução
inspecionada.

(50%).

Obra

não

Buracão / Pitombeira

SAA em
execução
inspecionada.

(80%).

Obra

não

Ituaçu

Jussiape

Livramento
Alves / Malhada / Prata / Riacho SAA em
execução
(35%).
Obra
de Nossa
das Salinas / Várzea dos Reis
inspecionada. Pendência de energização.
Senhora
Mortugaba

Paratinga

Riacho de
Santana

Tanque
Novo

não

Capão da Ripa / Malhada Grande

SAA em
execução
(80%).
Obra
inspecionada. Pendência de energização.

não

Paulista

SAA em
execução
inspecionada.

(30%).

Obra

não

Periquito

SAA em
execução
inspecionada.

(90%).

Obra

não

Lagoa de Cima / Pedra Comprida

SAA em
execução
inspecionada.

(90%).

Obra

não

Cedro Vesperina

SAA em
execução
inspecionada.

(85%).

Obra

não

Gato Vesperina / Sussuarana

SAA em
execução
inspecionada.

(85%).

Obra

não

SAA em
execução
(40%).
Obra
não
Alagadiço / Lagoa Grande / Lagoa
inspecionada. Pendência na ligação da energia
da Novilha / Várzea Suja
elétrica.

Fonte: Documentos de acompanhamento de contratos disponibilizados pela CERB.
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Em inspeção realizada no período de 02 a 07.05.2022, verificamos junto com a
fiscalização da CERB que a maioria dos sistemas ainda estavam em execução, ou
seja, 12 SAA, com dois a iniciar, apenas um concluído e outro que deverá ser
retirado do escopo contratual (“Santo Antônio/Serra do Jacu/Ibicuíba), haja vista que
o município de Barra da Estiva ainda não aprovou a lei que autoriza a transferência
do sistema para a Central das Águas de Caetité. Ressalte-se, por fim, que o SAA
concluído (Cristal/Papamel/Toco em Caetité) estava inoperante devido a pendências
para energização elétrica junto à NEOENERGIA, bem como outros três em
execução que, também, foram apontadas esta mesma situação.
Salienta-se que as informações constantes no item 5.3.2 desta Carta Gerencial
foram levadas ao conhecimento da CAR, por meio da Cientificação nº 02/2022, de
01.06.2022, cujo detalhamento das situações encontradas visa auxiliar o Gestor na
adoção de providências saneadoras das falhas e fragilidades apontadas, não
havendo pronunciamento dos responsáveis até o encerramento dos nossos
trabalhos.
Salvador, 09 de junho de 2022.
Antônio Luiz Carneiro
Coordenador de Controle Externo
CRC/BA 18.847

Wesley Franco de Oliveira
Gerente de Auditoria
CRC/BA 19.724

Elizene Alves da Silva
Líder de Auditoria
CRC/BA 14.567

Elielson Silva Santos
Auditor Estadual de Controle Externo
OAB/BA 34.447

Gilberto Brito dos Santos Júnior
Auditor Estadual de Controle Externo
Bacharel em Contabilidade

Roberto Vasconcelos Prazeres
Auditor Estadual de Controle Externo
Engenheiro Civil
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Anexo 01- Ocorrências identificadas nos procedimentos de aquisição de
bens e/ou contratação de serviços e seleção de técnicos
CONVENENTE

OBSERVAÇÕES

279/2021

Para a contratação do sistema de irrigação (licitação nº 12610/2021),
sagrou-se vencedor Jackson Marcelo Ribeiro Teixeira, por
Associação
dos
R$17.839,50, tendo a ata informado que apresentou o menor preço, o
Pequenos
que não condiz com o registro no mesmo documento, pois a
Produtores
concorrente (Construtura Bernardo) apresentou orçamento de
Indígenas Kiriri
R$3.399,60, mas ressaltou que a empresa não enviou documentação
no prazo.

426/2017

O Convênio original previa apenas a contratação do Consultor, ocorrida
em 08.02.2018, sendo aditado em 23.12.2020 para inclusão da
contratação de um ACR, alterando valor para R$160.376,41 e repasse
pela CAR de R$133.776,41.
A Seleção do ACR ocorreu em
Cooperativa Mista
14.04.2021, cujo contrato foi assinado em 01.05.2021. No exame dos
de
Prod.
e
autos do processo verificamos: a) ata informa desclassificação de um
Comerc.
dos 03 candidatos (Orlando dos Santos Mendonça), sem citar motivo;
Camponesa
da
b) ausência de comprovação de escolaridade e conhecimento em
Bahia (CPC)
informática requeridos no item 3 do Edital 01/2021; e c) ausência dos
questionários porventura aplicados nas entrevistas feitas com Gabriel
dos Santos Moreno (contratado) e Tainá Lima de Amorim, selecionados
para essa fase.

59/2020

Verificamos que a ata de 23.10.2020, referente aos processos de
Cooperativa Mista
licitação para a construção do galpão de armazenagem de café, de
Peq. Cafeicultores
secagem e construção de pisos em estufas, não cita as empresas
Barra do Choça e
convidadas, embora tenha juntado vários convites, bem como não
Região Ltda.
constam as propostas.

582/2018

171/2021

Associação
Produtores
Mulungu

Verificou-se que houve 2 (duas) trocas de ACRs: até o atual, esteve no
posto o profissional Silvino Macedo Lopes, cujo contrato foi firmado em
01.03.2021, porém pediu rescisão, assinada em 04.03.2022, por residir
em município diverso da execução do subprojeto. Os autos do
processo de seleção de ACRs constavam apenas de 03 currículos, mas
dos
ausente a ata e demais documentos. Uma nova seleção ocorreu em
do
22.02.2022, com ata registrando nome incompleto do candidato
Uelvison França Pereira, informando que 03 (três) disputaram a vaga,
sendo que apenas esse teve seu currículo classificado, sem especificar
o motivo dos demais terem sido desclassificados. Autos do processo só
consta entrevista e comprovantes do candidato indicado, contratado em
05.03.2022.

Cooperativa
Apicultores Prod.
Apícolas
e
Derivados
e
Produtos
da
Agricultura Familiar
e Econ. Solidária
da Região do Rio
Gavião e Serra
Geral (COOPMEL)

As obras do galpão de logística teve primeira licitação em 03.09.2021
e, embora tenham sido apresentadas cartas e cópia dos e-mails
enviados a 08 potenciais fornecedores, deu deserta pois apenas uma
empresa apresentou proposta. Ressalta-se que não houve a
elaboração da ata para esse procedimento, sendo orientado a fazê-lo
em próximas situações semelhantes. Novo certame ocorreu em
15.09.2021, com e-mails enviados a 08 empresas, com ata de
24.09.2021 não mencionando quais foram as convidadas; porém, citou
05 delas, sendo 04 com documentação incompleta e/ou certidões
vencidas. A ata faltou informar valores das propostas recebidas,
sagrando-se vencedora a Souza Brito Engenharia Ltda., por
R$140.798,72, contratada e com Ordem de Serviço assinada em
13.12.2021.

Fonte: Documentos relativos à prestação de contas dos convênios analisados pela Auditoria.
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Anexo 01- Ocorrências identificadas nos procedimentos de aquisição de
bens e/ou contratação de serviços e seleção de técnicos - continuação
OBSERVAÇÕES
A licitação das obras de construção do galpão de 300 m2 ocorreu em
23.09.2021, com ata registrando envio de carta convite, por e-mails, para
08 (oito) empresas, das quais 06 (seis) enviaram proposta, mas apenas
04 (quatro) foram consideradas documentalmente aptas. Contudo na ata
deixou de citar quais pendências levaram à exclusão da CM Moraes
Construtora e da Construtora S e Santana. Na comparação de preços, foi
considerada vencedora a RS Engenharia Construções e Reformas Eireli
EPP, por R$636.281,73. O contrato foi assinado em 29.10.2021, informa o
valor de R$633.568,90, ou seja, com diferença de R$2.712,83 em relação
à ata, que também nada informa. Por sua vez, a proposta da empresa
juntada aos autos totaliza R$634.049,23, igualmente divergente de ambos
documentos. Ata deixou de mencionar a GMC como excluída por falta de
documento, que a tornou inapta, a qual enviou proposta de R$876.146,83,
citada nesse documento.

145/2021

Coop. dos Prod.
dos Derivados
Mandioca
e
Todos os Prod.
da
Agricultura
Familiar e Econ.
Solidária
da
Região do Rio
Gavião e Serra
Geral
(COOPERMAN)

28/2021

A licitação das obras civis para requalificação da unidade de
beneficiamento da mandioca ocorreu em 09.04.2021, com a ata
informando o envio, por e-mail, para 19 empresas, mas não cita quais,
bem como não constam nos autos os supostos comprovantes de envio.
Ainda segundo a ata, apenas 03 empresas enviaram respostas, sagrandose vencedora a Edifica Construtora Eireli, por R$400.426,39, com quem a
Associação dos
Associação assinou contrato em 30.06.2021. Os autos do processo não
Produtores do
constam convites e as propostas das demais concorrentes: a Engecalc
Mulungu
Construções e a 2A Engenharia Ltda. Conforme apurou-se, as licitações
via App. SOL, para aquisição de equipamentos, máquinas e insumos para
o funcionamento da unidade de processamento de farinha e fécula de
mandioca deram fracassadas (Lic. 12426 e 12422/2021). Ressalta-se que
a documentação estava desorganizada após a 1ª prestação de contas,
faltando notas fiscais e medições pagas.

Fonte: Documentos relativos à prestação de contas dos convênios analisados pela Auditoria.
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Líder de Auditoria - Assinado em 09/06/2022
Roberto Vasconcelos Prazeres
Gerente de Auditoria - Assinado em 09/06/2022
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