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devendo os tomadores das contas apresentarem o
relatório das gravidades no prazo de 90 (noventa) dias
após finalização dos trabalhos.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data
de sua publicação.
GABINETE

DO

PREFEITO

DO

MUNICÍPIO DE TAGUATINGA – TO, Estado do
Tocantins, aos (quatro) dias do mês de junho de dois mil
e vinte e um (4.6.2021).
PORTARIA-CONJUNTO Nº 01/2021
O

PREFEITO

DO

MUNICÍPIO

DE

PAULO ROBERTO RIBEIRO
Prefeito do Município de Taguatinga – TO

TAGUATINGA, JUNTAMENTE COM A PRESIDENTE
PORTARIA-CONJUNTO Nº 01/2021

DO FUNDA DA EDUCAÇÃO, FUNDO DA SAÚDE E

O

FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL, no uso de suas

PREFEITO

DO

MUNICÍPIO

DE

TAGUATINGA, JUNTAMENTE COM A PRESIDENTE

prerrogativas constitucionais e,

DO FUNDA DA EDUCAÇÃO, FUNDO DA SAÚDE E
CONSIDERANDO o OFÍCIO Nº 25/2021 – TCE
Nº 01/2021 em que Equipe de Tomada de Contas

FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL, no uso de suas
prerrogativas constitucionais e,

Especial informa as dificuldades encontradas em
localizar processos que tem por objeto a licitação da

CONSIDERANDO o OFÍCIO Nº 18/2021 –

ampliação e reforma do Hospital Municipal São João

TCE Nº 01/2021 em que Equipe de Tomada de Contas

Batista.

Especial informa as dificuldades encontradas em
localizar processos que tem por objeto a licitação da
CONSIDERANDO

ainda

que

o

ofício

supramencionado esclarece que ainda não foi localizado

ampliação e reforma do Hospital Municipal São João
Batista.

o processo licitatório e de pagamento que tem por objeto
aquisição dos mobiliários hospitalares e odontológicos

CONSIDERANDO que o aludido OFÍCIO

custeados com recursos de Emenda Parlamentares da

Nº 18/2021 – TCE Nº 01/2021 aponta as dificuldades de

União, empresa Ramos Empreendimentos Hospitalares

organizar a prestação de contas do convênio que trata

Ltda.

dos recursos financeiros das ações emergenciais ao
Setor de Cultura da Lei Aldir Blanc, tendo em vista que

RESOLVE: Art. 1º Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias

Secretaria Especial de Cultura em parceria com o

a PORTARIA-CONJUNTO Nº 01/202.

Tribunal de Contas da União solicita esclarecimentos

Art. 2º Os trabalhos deverão ser realizados
nos termos da IN TCE/TO nº 14/2003, PORTARIA Nº
965, de 9 de setembro de 2013 e IN TCU N° 71/2012,
alterada pela IN/TCU n° 76/2016 e demais normas afins,

acerca dos valores transferidos a beneficiário Auxilio
Emergencial,

exposto

1320/2021/SECDEC/SECULT.

no

Ofício

nº
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CONSIDERANDO ainda que o ofício
supramencionado esclarece que ainda não foi localizado
o processo licitatório e de pagamento que tem por objeto
aquisição dos mobiliários hospitalares e odontológicos
custeados com recursos de Emenda Parlamentares da
União, empresa Ramos Empreendimentos Hospitalares
Ltda.
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar por mais 60 (sessenta)
dias a PORTARIA-CONJUNTO Nº 01/202.
Art. 2º Os trabalhos deverão ser realizados
nos termos da IN TCE/TO nº 14/2003, PORTARIA Nº
965, de 9 de setembro de 2013 e IN TCU N° 71/2012,
alterada pela IN/TCU n° 76/2016 e demais normas afins,
devendo os tomadores das contas apresentarem o
relatório das gravidades no
prazo de 90 (noventa) dias após finalização
dos trabalhos.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data
de sua publicação.
GABINETE

DO

PREFEITO

DO

MUNICÍPIO DE TAGUATINGA – TO, Estado do
Tocantins, aos 4 (quatro) dias do mês de abril de dois mil
e vinte e um (4.4.2021).
PAULO ROBERTO RIBEIRO
Prefeito do Município de Taguatinga – TO
ATA DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE
CONDUTA INERENTE AS OBRAS QUE SE
ENCONTRA PARALISADAS POR AUSÊNCIA DE
ADITIVOS DE CONTRATOS.
Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de junho de 2021,
às 13 horas e 16 minutos, na sala do Gabinete do
Prefeito de Taguatinga – TO situado a Avenida Airosa

de Souza Godinho, s/n, Setor Bom Jesus, CEP:
77.320-000, Taguatinga – TO, ATENDENDO
solicitação do Senhor Eduardo Silva Amorim (Sócio
Administrador da BMA Engenharia Ltda), reuniram-se
o Senhor Paulo Roberto Ribeiro (Prefeito), Senhor
Suami José dos Santos (Secretário de
Infraestrutura), Leandro Amorim Lopes Castro
(Secretário da Saúde e Presidente do Fundo de
Saúde); Senhora Ludyane Bertunes de Almeida
(Chefe de Gabinete) responsável por gravar a
reunião, Senhor Rubens Lúcio Alves Melo
(Engenheiro Civil e Fiscal de Obra); sob a
Coordenação do Senhor Paulo Roberto Ribeiro
(Prefeito) deu inicio a reunião para tratar do Termo de
Ajuste de Conduta (TAC) dos Contratos nº 04/2018 e
05/2018 que tem por objeto a ampliação e reforma do
Hospital Municipal São João Batista; e Contratos nº
06/2018; 19/219; e 20/2019 que tem por objeto a
pavimentação asfáltica dos Setores São Paulo, Bela
Vista e Buritizinho. A reunião foi iniciada pelo Senhor
Paulo Roberto Ribeiro dando boas vindas a todos e
pedindo proteção divina. Em seguida passou a
palavra pro Sócio Administrador da empresa BMA
Engenharia Ltda, afirmou que “solicitou a reunião para
que cada parte assuma suas responsabilidades”,
afirmou “que analisou os Relatórios do SICONV e
observou que a Caixa solicita que apresente a BUILT
da reforma e ampliação do Hospital”. Afirmou que “na
reforma e ampliação tem uma parte que é da
Prefeitura (execução da Administração Direta) e outra
parte é da empresa”, que a “empresa executou
serviço além da parte que estava licitada, que não
fazia parte das planilhas”. QUE “a Prefeitura interferiu
em parte do serviço que estava licitado, e também a
parte que a empresa já tinha executado”, QUE “a
Prefeitura pra executar a parte dela, acabou
interferindo na parte que a empresa já tinha
executado (citou uma porta que foi aberta para
atender as necessidades do Hospital), mais que a
empresa não furta de resolver/corrigir a parte que
cabe a ela”. QUE “tem situações e apontamentos na
NOTIFICAÇÃO que foi a Prefeitura que provocou,
mais deu margem de entendimento que foi a BMA
Engenharia quem executou”, assim, “solicita que seja
separada a execução da Prefeitura com a parte da
Construtora para que a empresa comece a resolver
os problemas apresentados”. O prefeito solicitou que
a Construtora “resolva a situação da instalação da
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porta da Recepção que está sem pintura”. O Sócio
Administrador respondeu que “a parede que a
Prefeitura mexeu a Construtora não tem nem que
olhar pra ela, porque a empresa já tinha executado o
corredor onde foi aberta uma porta com corte na
parede”. O Prefeito respondeu “como a empresa já
estava lá dentro viu e não reclamou, agora vai ter
executar novamente”, o Construtor afirmou que o fato
“ocorreu depois que ele já tinha entregado (feito à
medição) da parte do corredor, portanto a empresa
não tem o compromisso de fazer novamente” e que o
corredor faz parte “da ampliação, a ampliação à
construtora entregou primeiro”, afirmou, “a ampliação
foi tranquilo, não foi algo novo, a coisa foi feito e
entregamos” e complementou “se é pra nós
resolvermos, pra ter o bom senso, vamos dar a César
o que César, cada um assume a sua parte”. O Fiscal
da Obra disse “agora você colocou uma preocupação
na minha cabeça, quando disse que são itens
diversos, fora do meu orçamento, pensei que fosse
fora de áreas”; QUE “estava previsto no Projeto
aprovado pela Caixa” e complementou “entendi que
seria porque a empresa concluiu o projeto aprovado
na Caixa, a Prefeitura vem e abre uma porta que não
estava prevista no Projeto, pensei, como a Caixa vai
fazer a fiscalização final, para liberar a última parcela
se tem uma mudança naquilo que a empresa
executou”? O Construtor afirmou “é exatamente por
isto que tem que ocorrer o BUILT, porque senão não
terá como a empresa entregar os serviços dela”. O
Fiscal concluiu “o BUILT não vai dizer o que você
executou” o Empreiteiro complementou “vai dizer o
que foi alterado no Projeto, e vai dizer o que foi
executado pela reforma.” O Fiscal informou “está
porta, sabemos que não foi à empresa quem executou
como vamos colocar no BIULT que não foi a empresa
quem executou?” o empreiteiro respondeu “é só você
Fiscal informar o que ocorreu, apresentar a medição
que foi apresentada antes da abertura da porta”. O
Prefeito reforçou sua linha de pensamento “então
Eduardo é só você arcar com a reforma da abertura
da porta, que fica tudo correto”, o Empreiteiro
respondeu “se eu for arcando com um probleminha
aqui outro ali, a empresa não da conta de corrigir a
parte dela”. O Secretário de Infraestrutura
argumentou que “no corredor onde foi instalada a
porta a pintura terá que ser geral, porque o dano não
tem como corrigir somente a parte da porta?”; o

Empreiteiro afirmou que “sim, porque senão fica
manchado”. O Prefeito aproveitou para argumentar
que no Hospital “tem porta que foi pintada de uma
forma que, a pintura verde que foi executada na
gestão dele ainda aparece na porta.” O Construtor
afirmou “que não ia entrar no mérito do apontamento
do Prefeito, porque ele trabalha confiando na Equipe
que ele contrata e determina atribuições”. QUE “a
empresa contratou Pintor e também contratou Mestre
de Obra para acompanhar e fiscalizar os serviços que
estavam sendo executados por pedreiros e pintores,
mais se esta com validade duvidosa a empresa
corrige”. Suami Secretário de Infraestrutura
argumentou que “o pintor fez pintura de parede que
tinha um balcão encostado, e atrás do balcão não foi
pintado, ficando a marca do balcão na parede”. O
Senhor Eduardo (empreiteiro) afirmou “foi excesso de
confiança da minha parte, porque, eu acreditava que
o serviço estava sendo fiscalizado pelo Mestre de
Obra da Construtora e pelo Fiscal da Prefeitura, o
Senhor Joaquim abusou da minha confiança, não
solicitei que ele fizesse este tipo de serviço, uma
maquiagem na reforma, solicitei que ele fizesse o
serviço corretamente”. Continuou “solicitei que ele
refizesse o serviço por mais de uma vez, acredito que
faltou experiência por parte do Pintor, portanto,
preciso
da
compreensão
da
Prefeitura”.
Complementou “ocorre que o Mestre de Obra deixou
passar situações que tem causado danos de ordem
econômica-financeira e moral para empresa, e estou
aqui de volta para corrigir o que for da minha parte,
mais também que a correção não prejudique mais
ainda a minha empresa”. Suami comentou sobre o
problema das goteiras da Recepção do Hospital e os
problemas da Sala de Raio X, inclusive sobre o
problema de Planejamento do Projeto da Vigilância
Sanitária; e o Construtor argumentou “que a obra
começou de uma forma e depois mudou tudo. Que a
própria Vigilância Sanitária alterou o Projeto”.
Argumentou “onde estava o planejamento da obra”?
Continuou “toda obra começa da necessidade de um
planejamento para resolver aquela necessidade. E
não foi planejado a princípio, parece que não foi
planejado de jeito nenhum, não sei quem fez, quem
não fez, só sei que não teve planejamento”; continuou
“e depois de licitado se tivesse que fazer alteração,
tinha que ter parado, vamos fazer com calma, vamos
rever projeto e planilha, vamos fazer aditivo de valores
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e quantidades que a empresa contratada executaria,
mais em vez disso, entrou a Prefeitura executando
uma parte e a empresa fazendo outra, isto virou uma
salada de frutas que está difícil de engolir para a
empresa”; finalizou “a Caixa detectou está situação.”
Em seguida o Prefeito Paulo Roberto perguntou para
o empreiteiro como ele pretende resolver a situação
dos asfaltos? O Construtor respondeu que “a questão
dos asfaltos a empresa já solicitou o material
betuminoso asfalto” e afirmou “na segunda-feira
chega o material em Taguatinga – TO, isto se de fato
a empresa contratada cumprir com o determinado,
porque o material vem de Belo Horizonte, pode haver
algum transtorno na viagem”. Continuou “a questão
da brita a empresa já entrou em contato com a
empresa Brita Cal” argumentou que “teve uma
conversa com a Rosimeire (Presidente da Tomada de
Contas Especial) que ela solicitou o nome e CPF da
pessoa que ficará responsável pela empresa no
Município, caso a Comissão precisa fazer algum
comunicado estará mais próximo, que no caso é o
Senhor Rane Gomes de Souza”. O Prefeito Paulo
Roberto perguntou “aquela pista que está soltando o
asfalto, aquela situação precisa fazer uma capa
asfáltica”? O Sócio Administrador da BMA Engenharia
respondeu “na realidade a empresa vai fazer uma
capa asfáltica em todos os asfaltos que estão
soltando, jogar o produto e depois o pó para corrigir,
inclusive a empresa não retornou a obra porque
estava esperando passar o período chuvoso acabar,
esperando secar as ruas, para corrigir o que for
necessário, para não ter mais reclamações do
cidadão para a Prefeitura e a Prefeitura para a
empresa”. Continuou a “empresa vai contratar
pessoal para varrer as ruas do Setor Buritizinho, Setor
Bela Vista e Setor São Paulo e corrigir o que for
necessário e competência da empresa, o que a
empresa executou”. O Fiscal da Obra acrescentou
“ainda falta fazer a capa asfáltica em 3 (três)
convênios Setor São Paulo, Setor Bela Vista e Setor
São Buritizinho”. O Prefeito solicitou esclarecimento
sobre “um trecho da Avenida São Paulo que deixaram
o meio sem asfalto, o que aconteceu não foi previsto
e/ou não foi concluído”? O Fiscal da Obra respondeu
“este pedaço não foi realizado seguindo as ordens do
Miranda”; e continuou “na época o Miranda disse que
teria outro convênio pro Setor Salobre, depois faria a
emenda saindo do Setor para encontrar com a

Avenida São Paulo”; Complementou “igual à situação
da porta do corredor do Hospital depois a gente
complementa”; e concluiu “comentei com o Eduardo
que podemos solicitar aditivo pra ser concluído”; O
Prefeito perguntou “você é funcionário da BMA
Construtora ou do Município pra ficar pedindo
aditivo”? O Construtor respondeu “Paulo brincadeiras
a parte, mais eu sempre falo pro meu pessoal, não
faça nada nem a mais e nem a menos do que está no
projeto, não mude nada”; concluiu, “fazer a mais ótimo
para o Município ruim para a empresa”; O Prefeito
Paulo Roberto concluiu “não era a mais, era questão
lógica, como uma pessoa faz um projeto e deixa um
pedaço daquele sem fazer”; O Fiscal do Contrato
explicou “pelo projeto do Miranda era deixar aquele
trecho sem fazer”; continuou “a conversa dele era:
quero que faça tantos metros”. Concluiu “uma parte
não estava previsto no projeto porque seria concluído
quando fosse fazer o Setor Salobre, só que o setor foi
executado com bloquetes, o Miranda achou por bem
fazer o trecho pela Administração direta”.
O
Construtor informou que “tem alguns lugares que não
será necessária correção”; o Prefeito “alguns lugares
é muito relativo eu proponho em todo lugar que você
fez colocar a capa asfáltica”. O Empreiteiro informou
“inclusive eu com o Fiscal da Obra, vimos que tem
local que não há necessidade de fazer nada”;
continuou “é colocar a sinalização e está pronto”;
concluir “inclusive vimos também que teve vários
locais que a empresa BRK estourou tudo, colocou os
asfalto bem mais alto do que já existia, e também caiu
nas costas da empresa que está NOTIFICADA aqui”
concluiu “então são coisas que não esta fazendo
muita justiça, tem que ter a preocupação de dar a
cada um a obrigação dele, a empresa tem que corrigir
aquilo que foi a empresa quem executou, é o que a
empresa quer é o que vai fazer”; frisou “eu só quero
isto, não estou preocupado em ter lucro, estou
preocupado em resolver os problemas, a empresa
concluir as obras”; asseverou “a empresa é nova, tem
6 (seis) anos, nunca teve problema com obras
inacabada”; continuou “tivemos obras em Conceição
do Tocantins, Natividade, Novo Alegre, Taguatinga,
Aurora, Combinado, graças a Deus a empresa não
tem nenhuma obra inacabada em nenhum desses
Municípios”; o Prefeito perguntou “você veio premiar
logo Taguatinga”? O empreiteiro respondeu “não
queremos premiar Taguatinga, por isto estou aqui”;
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continuou que “esteve no Município no dia 7 de janeiro
e conversou com o Senhor Suami, no Hospital, estava
esperando Vossa Excelência toma pé das coisas, veio
a Tomada de Contas Especial, da minha parte e da
parte da empresa não vejo necessidade de estar
inserida na Tomada de Contas Especial, mas, é um
procedimento normal que o Prefeito está entrando
quer e pode fazer mais em nenhum momento me
furtei de fazer nossa parte, isto aí fique claro, eu te
procurei pra resolver o problema, eu só quero Paulo
que você se coloca no meu lugar, porque eu me
coloquei no seu lugar – qual é a preocupação do
Prefeito? – há se eu pagar este restinho de saldo de
convênio, a empresa não volta aqui nunca mais; e
Município fica com o prejuízo e eu respondendo para
os órgãos de fiscalização”; continuou “qual é a
preocupação da empresa? – se eu fizer não recebo
nunca mais e meu prejuízo será enorme, minha
empresa não terá estrutura financeira para suportar
tantos prejuizos”; O Prefeito garantiu “deixar de
receber você não deixa, eu te garanto que não vai
ficar sem receber”; Em seguida o Fiscal da Obra
chamou a atenção do Construtor para fazer o
cronograma das obras de pavimentação asfáltica
“quais são os planos para corrigir os problemas dos
asfaltos das ruas e passou a informar o que deve ser
executado: fechar buraco no Setor São Paulo, os 20
metros que está fora do contrato deve ser negociado
entre as partes, porque é importante fechar para evitar
infiltração, Setor Buritizinho tem muitos buracos, nas
laterais onde ficou aberto deu infiltração baixou,
precisa ser refeito e passar uma lama asfáltica geral
no que a empresa fez” O Hospital é refazer ABIULT
pra saber o que é serviço da empresa e o que é
serviço da Administração Direta e garantiu mais uma
vez que “a Prefeitura não terá problema com a
empresa, as correções serão feita conforme
solicitado”. Prefeito encerrou a reunião afirmando que
“RATIFICA as NOTIFICAÇÕES nº 01/2021; 03/2021;
04/2021 e 05/2021, ficando acordado que a empresa
irá corrigir os problemas da pintura e telhado do
Hospital Municipal São João Batista”; QUE “nas obras
de pavimentação asfáltica irá tapar os buracos,
concluir calçamento e meio fio e aplicar o RR2C e o
pó de brita em todas as ruas”; complementou
“conforme for regularizando os problemas e a parte
dos serviços for aferida pelo Fiscal de Obra, a

Prefeitura irá solicitar liberação de recursos para
Caixa”.

