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NOTA n. 00091/2018/CONJUR-MI/CGU/AGU

NUP: 59553.001547/2017-75
INTERESSADOS: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - SDR E OUTROS

ASSUNTOS: CONVÊNIO COM ENTES PÚBLICOS

Senhor Coordenador Geral de Convênios,

1. Trata-se de processo administrativo encaminhado pela Secretaria de Desenvolvimento Regional a  esta
Consultoria Jurídica, para fins de assessoramento jurídico do Ministro de Estado da Integração Nacional no controle
interno da legalidade dos atos administrativos, e análise da Minuta do Termo de Convênio nº 862124/2017,  celebrado
entre  a  União,  representada  pelo  Ministério  da  Integração  Nacional,  e  a  Secretaria  de  Estado  da  Agricultura  e  do
Abastecimento, com a interveniência do Estado do Paraná, sem o indispensável exame prévio e conclusivo dos aspectos
jurídico-formais por esta Consultoria Jurídica.

2. O objeto do convênio corresponde a “Aquisição de tratores, máquinas e implementos agrícolas visando o

fortalecimento da agricultura familiar, conforme detalhado no Plano de Trabalho” (0844559).

3. Realizando uma análise do atendimento dos requisitos legais para a convalidação do procedimento de
celebração  do  convênio,  a  fim  de  verificar  a  regularidade  da  instrução  processual,  constatou-se  a  necessidade  de
realização de diligências.

4. Em primeiro lugar, observa-se que o Convenente, a fim de comprovar a disponibilidade orçamentária,
encaminhou cópia de da Lei Orçamentária Anual do Estado do Paraná relativa ao exercício financeiro de 2017 (0747486),
Quadro de Detalhamento da Despesa (pág. 2 - 0747487) e declaração de previsão orçamentária de contrapartida (pág. 1 -
0747487).

5. No entanto,  não  foi  possível  identificar  a  atividade  indicada na declaração  de contrapartida  (4257 –
Política  de  Apoio  a  Agricultura  Familiar)  no  QDD  apresentado,  o  qual  diz  respeito  ao  Projeto  Atividade:  4258  –
Abastecimento e Segurança Alimentar.

6. Do  exame  do  Plano  de  Trabalho  (0747492),  verifica-se  que  o  Estado  do  Paraná  não  consta  como
interveniente, apesar de previsto como tal no Termo de Convênio, a merecer esclarecimentos.

7. No que toca à comprovação de regularidade fiscal, verificou-se que foram anexadas consultas ao CAUC
(0747490 e 0747491) da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento no Estado do Paraná e do Estado do
Paraná, nas quais consta como data de validade de diversos itens 29.12.2017. Ocorre que tendo sido o presente convênio
celebrado em 31.12.2017 (0844559), entende-se que não restou por comprovada a regularidade fiscal do Convenente e do
Interveniente na data de celebração do ajuste. 

8. Ademais, não foram localizados nos autos os documentos que comprovem o cumprimento das condições
previstas no art. 22, XI, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII, da Portaria Interministerial nº 424, de 2016, na data de celebração
do ajuste.

9. Vale ressaltar ainda que não foram acostados aos autos orçamentos dos tratores a serem adquiridos com
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recursos do presente ajuste.

10. Na hipótese,  deviam ter  sido apresentadas pesquisas  de  preços do equipamento  a  ser  adquirido  com
recursos do presente Convênio. Tais pesquisas de preço deveriam contemplar todos os itens integrantes do termo de
referência, se for o caso.

11. Nesta seara, a responsabilidade por essa verificação e também da adequabilidade dos custos do convênio
em relação aos preços de mercado é da Área Técnica, conforme reiteradamente determina o TCU:

DOU de 01.02.2006, S. 1, p. 78. Ementa: o TCU determinou ao Fundo Nacional de Saúde que,
quando  da  realização  de  convênios,  atentasse  para  o  cumprimento  da  IN/STN-MF  nº  01/97,
emitindo parecer técnico prévio ao convênio, datado, em papel  timbrado e conclusivo sobre a
adequabilidade dos custos do convênio em relação aos preços de mercado ou a outros convênios
de mesma espécie  (art.  2º,  §  1º)  (item 1.1.4,  TC-012.472/2005-5,  Acórdão  nº  1/2006-TCU-1ª
Câmara);

DOU de 02.02.2006, S. 1, p. 33. Ementa: o TCU determinou à Secretaria Executiva do Ministério
da Saúde que fizesse constar, dos processos de análise/concessão de convênios, análise detalhada
do custo do objeto e sua compatibilidade em relação aos preços praticados no mercado (item 1.2,
TC-018.653/2005-8, Acórdão nº 9/2006- TCU-2ª Câmara);

DOU de 02.02.2006, S. 1, p. 34. Ementa: o TCU determinou à FUNASA que: a) cumprisse o
disposto  no §  1º  do art.  4º  da IN/STN-MF nº  01/97,  abstendo-se  de aprovar  a  celebração de
convênios sem fundamentar-se nos pareceres das unidades técnicas e de assessoria jurídica; b) ao
avaliar proposições de convênio, procedesse e consignasse em seus pareceres técnicos, as análises
detalhadas  dos  custos  indicados  nas  propostas,  documentando  as  referidas  análises  com
elementos  de  convicção  como  cotações,  tabelas  de  preços  de  associações  profissionais,
publicações especializadas e outras fontes disponíveis, de modo a certificar-se e a comprovar
que tais custos estão condizentes com os praticados no mercado da respectiva região,  (...).
(itens 1.5, 1.6, 1.7 e 1.8, TC-018.120/2005-0, Acórdão nº 11/2006-TCU-2ª Câmara).

12. Vale  lembrar  que,  segundo  dispõe  a  Portaria  nº  555/2012,  a  qual  disciplina  os  procedimentos  de
celebração, acompanhamento e prestação de contas de convênios no âmbito do Ministério da Integração Nacional,  a
análise  técnica  do  Plano  de  Trabalho  deve  abordar,  de  maneira  fundamentada,  a  análise  dos  custos  estimada  pelo
proponente para a execução do objeto. Nesse sentido:

Art. 11 - Compete às Unidades Técnicas, no âmbito das respectivas Secretarias, a análise do Plano
de Trabalho e,  quando for o caso, do projeto básico e/ou termo de referência,  verificando sua
compatibilidade  com  os  requisitos  estabelecidos  na  Portaria  Interministerial  MP/MF/CGU  nº
507/2011.

§  1º  -  A análise  técnica  do  Plano  de  Trabalho  deverá  abordar,  de  maneira  fundamentada,  os
seguintes aspectos mínimos:

(...)

IV - análise dos custos estimados pelo proponente para execução do objeto;

(...)

§ 3º - Caso seja sugerida a inclusão, no termo de convênio, de condição suspensiva relativa ao
projeto básico, a Unidade Técnica, no momento da análise do item mencionado na alínea "b" do
inciso I, deve verificar se o objeto identificado no Plano de Trabalho encontra-se caracterizado de
maneira  objetiva,  contemplando  localização  e  quantificação  mínimas,  de  modo  a  restringir
alteração  futura  do  objeto  conveniado,  orientando  o  proponente,  todavia,  para  que  não  limite
desnecessariamente a solução de projeto, passível de otimização futura,  ou defina no título do
objeto quantidades de serviços ou especificações que só serão conhecidas com segurança após o
desenvolvimento do projeto básico.

§ 4º - No caso mencionado no parágrafo anterior, a análise dos itens mencionados nos incisos
I e IV será realizada, preliminarmente, com base apenas nas informações apresentadas pelo
proponente no SICONV, ficando a análise completa diferida para o momento da apreciação
do projeto básico, inclusive no que concerne à avaliação da adequabilidade dos respectivos
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custos unitários.

§ 5º - A análise técnica do projeto básico e/ou do termo de referência deverá avaliar a respectiva
compatibilidade  com  os  dados  constantes  no  Plano  de  Trabalho,  indicando  a  necessidade  de
adequação, se for o caso, nos termos do § 4º do art. 37 da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº
507/2011.

13. Dessa forma, constata-se que segundo determinação contida na citada Portaria Ministerial, em casos de
inclusão no Termo de Convênio de Cláusula Suspensiva, a análise dos custos deveria se dar de forma preliminar com base
nas informações apresentadas pelo Convenente.

14. Conclui-se assim que não foram apresentados orçamentos assim como não houve análise de custos pela
Secretaria de Desenvolvimento Regional.

15. De outro giro, verifica-se que, no item 22 da Nota Técnica nº 808/2017/CGCC/SDR/MIN (0747569), que
aprovou o Plano de Trabalho, há referência a “Prefeitura Municipal de Lindoeste/PR” que não faz parte do presente ajuste.

16. Além do mais, somando-se os valores das notas de empenho o valor de repasse da União totaliza, salvo
melhor juízo, R$ 29.950.568,69, diverso do valor de R$ 29.950.569,00, constante no Plano de Trabalho (0747492) e no
Termo de Convênio (0844559).

17. Por  fim,  visando  à  regularização  da  instrução  processual,  recomenda-se  que  seja  providenciada  a
assinatura da Nota de empenho nº 2017NE800979 (0743081) e da Nota de empenho nº 2017NE801053 (0745657) pelas
autoridades competentes.

18. Sugere-se a restituição dos autos à Secretaria de Desenvolvimento Regional, para adoção das providências
cabíveis.

À consideração superior.

Brasília, 25 de abril de 2018.

DANIELLE DE AZEVEDO VIEIRA

ADVOGADA DA UNIÃO

Atenção,  a  consulta  ao  processo  eletrônico  está  disponível  em  http://sapiens.agu.gov.br  mediante  o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 59553001547201775 e da chave de acesso f8515ea3

Documento assinado eletronicamente por DANIELLE DE AZEVEDO VIEIRA, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 128180013 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br.  Informações adicionais:  Signatário (a):  DANIELLE DE AZEVEDO VIEIRA. Data e  Hora:
25-04-2018 16:17. Número de Série: 8003779311473681653. Emissor: AC CAIXA PF v2.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONVÊNIOS

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO E, 8º ANDAR, SALA 827, BRASÍLIA/DF - CEP 70067-900 - TEL. : (61)
2034-5675/5722 - CONJUR@INTEGRACAO.GOV.BR

DESPACHO n. 00324/2018/CONJUR-MI/CGU/AGU

NUP: 59553.001547/2017-75
INTERESSADOS: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - SDR E OUTROS

ASSUNTOS: CONVÊNIO COM ENTES PÚBLICOS

De  acordo.  Sugiro  aprovação  e  encaminhamento  conforme  NOTA  n.  00091/2018/CONJUR-
MI/CGU/AGU.

À consideração do Consultor Jurídico.

Brasília, 26 de abril de 2018.

JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS

ADVOGADO DA UNIÃO

COORDENADOR GERAL DE CONVÊNIOS

Atenção,  a  consulta  ao  processo  eletrônico  está  disponível  em  http://sapiens.agu.gov.br  mediante  o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 59553001547201775 e da chave de acesso f8515ea3

Documento assinado eletronicamente por JOSE ROBERTO MACHADO FARIAS, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 128429636 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): JOSE ROBERTO MACHADO FARIAS. Data e Hora:
26-04-2018 12:29. Número de Série: 1289562. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO Final v4.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
GABINETE DO CONSULTOR JURÍDICO

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO E, 8º ANDAR, SALA 833, BRASÍLIA/DF - CEP 70067-900 - TEL. : (61)
2034-5979/5722 - CONJUR@INTEGRACAO.GOV.BR

DESPACHO n. 00335/2018/CONJUR-MI/CGU/AGU

NUP: 59553.001547/2017-75
INTERESSADOS: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - SDR E OUTROS

ASSUNTOS: CONVÊNIO COM ENTES PÚBLICOS

Aprovo os pronunciamentos emitidos. Encaminhe-se conforme sugerido.

Brasília, 27 de abril de 2018.

REGINALDO ROBERTO ALBUQUERQUE DE SÁ

PROCURADOR FEDERAL

CONSULTOR JURÍDICO

Atenção,  a  consulta  ao  processo  eletrônico  está  disponível  em  http://sapiens.agu.gov.br  mediante  o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 59553001547201775 e da chave de acesso f8515ea3

Documento  assinado  eletronicamente  por  REGINALDO  ROBERTO  ALBUQUERQUE  DE  SA,  de  acordo  com os
normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 128759084 no
endereço  eletrônico  http://sapiens.agu.gov.br.  Informações  adicionais:  Signatário  (a):  REGINALDO  ROBERTO
ALBUQUERQUE DE SA. Data e Hora: 27-04-2018 10:41. Número de Série: 103178. Emissor: Autoridade Certificadora
da Presidencia da Republica v4.
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