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Unidade Auditada: LABORATORIO NACIONAL AGROPECUARIO/RS 
Exercício: 2015 
Município: Porto Alegre - RS 
Relatório nº: 201601476 
UCI Executora: CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO SUL 
 

 
 

_______________________________________________ 
Análise Gerencial 
 
Senhor Chefe da CGU-Regional/RS,  
 
 

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço n.º 201601476, e 
consoante o estabelecido na Seção III, Capítulo VII da Instrução Normativa SFC n.º 01, 
de 06 de abril de 2001, apresentamos os resultados dos exames realizados sobre a 
prestação de contas anual apresentada pelo Laboratório Nacional Agropecuário do Rio 
Grande do Sul – Lanagro/RS. 
 
1. Introdução 
 
 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 11 a 18 de abril de 2016, por 
meio de testes, análises e consolidação de informações coletadas ao longo do exercício 
sob exame e a partir da apresentação do processo de contas pela unidade auditada, em 
estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal. 
Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames. 
 
O Relatório de Auditoria encontra-se dividido em duas partes: Resultados dos 
Trabalhos, que contempla a síntese dos exames e as conclusões obtidas e Achados de 
Auditoria, que contém o detalhamento das análises realizadas. Consistindo, assim, em 
subsídio ao julgamento das contas apresentadas pelo Lanagro/RS ao Tribunal de Contas 
da União – TCU. 
 
Registra-se que os Achados de Auditoria apresentados neste Relatório foram 
estruturados, preliminarmente, em Programas e Ações Orçamentárias organizados em 
títulos e subtítulos, respectivamente, segundo os assuntos com os quais se relacionam 
diretamente. 
 
Posteriormente, apresentam-se as informações e as constatações que não estão 
diretamente relacionadas a Programas/Ações Orçamentários específicos. 
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A Unidade foi informada acerca dos fatos consignados no presente relatório por meio 
do Ofício nº 13010/2016/GAB/CGU-Regional/RS/CGU-PR, de 24 de junho de 2016, o 
qual encaminhou o Relatório de Auditoria Anual de Contas (preliminar) nº 201601476. 
Por meio do Ofício nº 58/2016, de 30 de junho de 2016, a Unidade manifestou-se acerca 
do mesmo, sendo suas considerações adicionais agregadas ao presente relatório. 
 

 
2. Resultados dos trabalhos 
 
 

De acordo com o escopo de auditoria firmado, por meio da Ata de Reunião realizada em 
27 de novembro de 2015, entre a Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento da CGU/PR e a Secretaria de Controle Externo 
da Agricultura e do Meio Ambiente – Secex/Ambiental do TCU, complementada pela 
Ata de Reunião realizada em 16 de dezembro de 2015, entre a Controladoria Regional 
da União no Estado do Rio Grande do Sul – CGU-Regional/RS e a Secretaria de 
Controle Externo no Estado do Rio Grande do Sul - Secex/RS, foram efetuadas as 
seguintes análises: 
 

 
2.1 Avaliação da Conformidade das Peças 

Considerando a natureza jurídica e o negócio da Unidade Prestadora de Contas - UPC, o 
presente item teve como objetivo verificar se o Lanagro/RS elaborou todas as peças a 
ele atribuídas pelas normas do Tribunal de Contas da União para o exercício de 
referência, bem como se elas contemplam os formatos e conteúdos obrigatórios nos 
termos da DN TCU nº 147, de 11 de novembro de 2015; da DN TCU nº 146, de 30 de 
setembro de 2015; e da Portaria TCU nº 321, de 30 de novembro de 2015. Ademais, 
verificou-se a fidedignidade das informações relativas aos agentes relacionados no Rol 
de Responsáveis, tendo em vista as naturezas de responsabilidade previstas no art. 10 da 
IN TCU nº 63, de 01 de setembro de 2010. 
 
A metodologia utilizada pela equipe de auditoria consistiu na análise censitária dos itens 
que compõem o Relatório de Gestão 2015 e as peças complementares. 
 
A partir dos exames realizados, verificou-se que todas as peças foram elaboradas e 
contemplam integralmente os conteúdos obrigatórios. 

  
##/Fato## 

 
 
2.2 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão 

Esta análise trata dos resultados quantitativos e qualitativos da gestão, em especial da 
eficácia e eficiência dos objetivos e metas físicas e financeiras, planejados ou pactuados 
para o exercício. 
 
Conforme escopo definido na Ata de Reunião entre a Secex/Ambiental do Tribunal de 
Contas da União – TCU e a Coordenação-Geral Auditoria das Áreas de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento - CGAGR/DR/SFC/CGU-PR, a análise dos resultados 
quantitativos e qualitativos da gestão do Lanagro/RS se limitaria aos resultados da Ação 
Orçamentária 152L – “Reforma, Ampliação e Modernização dos Laboratórios 
Nacionais Agropecuários (Lanagros)”, que faz parte do Programa de Governo 2028 – 
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“Defesa Agropecuária”. A referida Ação tem por finalidade a realização de reformas, 
adequação de instalações, ampliação e modernização dos seis Laboratórios Nacionais 
Agropecuários localizados em Campinas/SP, Pedro Leopoldo/MG, Goiânia/GO, 
Recife/PE, Belém/PA e Porto Alegre/RS, além de suas nove unidades avançadas, bem 
como aquisição e instalação de equipamentos para a implantação de métodos com 
respostas analíticas mais rápidas e em maior volume, com vistas ao incremento das suas 
atividades, tais como: análises fiscais, periciais, ensaios para diagnóstico de doenças e 
pragas na produção agropecuária, no controle de produtos de uso veterinário e de 
agrotóxicos, além de desenvolvimento e validação de métodos de análise laboratorial. 
 
A Ação 152L está prevista no Plano Plurianual – PPA 2012-2015, contudo, não tem 
previsão na Lei Orçamentária Anual – LOA 2015. Verifica-se que a Ação em questão 
teve execução orçamentária até o exercício 2014, restando apenas execução financeira 
em 2015, por meio da execução da inscrição em restos a pagar efetuada em exercícios 
anteriores. No quadro a seguir apresentamos a execução orçamentária e financeira da 
Ação 152L nos exercícios de 2014 e 2015. 
 

Quadro  – Execução da Ação 152L - “Reforma, Ampliação e Modernização dos 
Laboratórios Nacionais Agropecuários (Lanagros)” nos exercícios 2014 e 2015. 

 

Exercício 
Total Empenhado 

R$ 
Total Pago 

R$ 
Inscrição em Restos a Pagar 

R$ 
2014 4.794.986,70 146.748,90 4.648.237,80 
2015 0,00 3.695.674,57 0,00 

Fonte: Ofício nº 41/2016 – Lanagro/RS, de 29 de abril de 2016. 
 
De acordo com as informações dispostas no item 3 do Relatório de Gestão 2015, a 
fixação de metas da Ação em questão foi estabelecida para o referido quadriênio no 
âmbito da Coordenação-Geral de Apoio Laboratorial – CGAL/SDA/Mapa, a qual o 
Lanagro/RS possui vinculação técnica e orçamentária. 
 
O Lanagro/RS não apresentou o desempenho orçamentário e financeiro em seu 
Relatório de Gestão 2015, sob o argumento de que não há estabelecimento de metas 
orçamentárias, financeiras e físicas relativas a cada Ação para serem cumpridas pela 
Unidade. 
 
No “Quadro 4 – Execução física e financeira com relação ao Objetivo fixado pelo PPA” 
(subitem 3.2.1.2), a seguir transcrito do Relatório de Gestão da Unidade, o Laboratório 
detalha sua contribuição para o atendimento das metas físicas a ele estabelecidas em 
âmbito nacional pela Coordenação-Geral de Laboratórios Agropecuários – 
CGAL/SDA/Mapa, restando não definidas as metas financeiras para o exercício, visto 
que a Ação 152L não possui previsão/execução orçamentária/financeira para o referido 
exercício. 
 
“Quadro 4 – Execução física e financeira com relação do Objetivo fixado pelo PPA 
 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO 

Descrição 
Modernizar os Laboratórios Nacionais Agropecuários e Qualificar a Oferta de Serviços da 
Rede Nacional de Laboratórios Agropecuários, com vistas a aprimorar o atendimento às 
demandas de Defesa Agropecuária. 

Código 0367 Órgão Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
Programa Defesa Agropecuária Código 2028 

METAS QUANTITATIVAS 

Seq. Descrição da Meta 
Unidade 
medida 

a) Prevista 
2015 

b) 
Realizada 
em 2015 

c) 
Realização 

(b/a) 
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001 

Meta do PPA: 
Ampliar de 
25,4 para 33 
milhões o 
número de 
ensaios 
realizados 
anualmente 
pela Rede 
Nacional de 
Laboratórios 
Agropecuários
. 

Meta interna, definida 
pela CGAL: Ampliar o 
número de ensaios 
realizados anualmente 
pelo próprio 
Lanagro/RS 

Nº de 
ensaios 

129.151* 195.281 151,20% 

Meta interna, definida 
pela CGAL: Ampliar o 
número de ensaios 
realizados anualmente 
(somatório da 
execução própria do 
Lanagro-RS com a 
execução dos 
credenciados sob 
jurisdição do 
Lanagro/RS) 

Nº de 
ensaios 

16.907.456** 17.813.270 105,36% 

002 

Meta do PPA: Aumentar de 305 para 
610 o número de ensaios realizados 
pelos Lanagros e acreditados na NBR 
ISO/IEC 17.025. 

Ensaios 
acreditados 

*** 
161 
(Lanagro-
RS) 

*** 

003 

Meta do PPA: Aumentar de 71 para 142 
o número de auditorias realizadas 
anualmente em laboratórios 
credenciados. 

Auditorias 
realizadas 

**** 26 **** 

Observações: 
* Há no PPA uma meta de ampliar de 25,4 para 33 milhões o número de ensaios realizados anualmente pela Rede Nacional 
de Laboratórios Agropecuários, considerando-se o somatório de todos os Lanagros e todos os credenciados do país. Para 
esses dados, cujo localizador é nacional, a instituição responsável pela apuração é a Coordenação Geral de Laboratórios 
Agropecuários (CGAL/SDA/MAPA). Não há no PPA uma definição da meta regionalizada para a área de abrangência do 
Lanagro-RS para 2015. Foi definida internamente pela CGAL uma programação para o Lanagro-RS para o ano de 2015, a 
realização de ensaios 129.151 ensaios. 
** Há no PPA uma meta de ampliar de 25,4 para 33 milhões o número de ensaios realizados anualmente pela Rede 
Nacional de Laboratórios Agropecuários, considerando-se o somatório de todos os Lanagros e todos os credenciados do 
país. Para esses dados, cujo localizador é nacional, a instituição responsável pela apuração é a Coordenação Geral de 
Laboratórios Agropecuários (CGAL/SDA/MAPA). Não há no PPA uma definição da meta regionalizada para a área de 
abrangência do Lanagro-RS para 2015. Foi definida internamente pela CGAL uma programação para o somatório 
(Lanagro-RS + credenciados da jurisdição do Lanagro-RS) para o ano de 2015, a realização de 16.907.456 ensaios. 
*** Há no PPA uma meta de aumentar de 305 para 610 (no período de 2012 a 2015) o número de ensaios realizados pelos 
Lanagros e acreditados na NBR ISO/IEC 17.025. Para esses dados, cujo localizador é nacional, a instituição responsável 
pela apuração é a Coordenação Geral de Laboratórios Agropecuários (CGAL/SDA/MAPA), mas não existe uma 
distribuição da meta para cada Lanagro e também não existem metas intermediárias para cada ano. Para o cálculo da 
meta relativa ao número de ensaios acreditados, foi considerada a definição de ensaio descrita no inciso V, do artigo 4º, da 
Instrução Normativa MAPA nº 057/2013. Nesta definição é considerado Ensaio: a “determinação analítica, segundo uma 
técnica e um método, aplicados a uma matriz, associada, quando pertinente, a uma espécie animal ou vegetal; Foram 
observados os analitos analisados por determinada técnica dentro de um procedimento de método de ensaio (MET). As 
matrizes foram consideradas de acordo com o relatado no escopo do Lanagro/RS, em alguns casos trata-se de um grupo de 
matriz (amostras oficiais de sementes, por exemplo) e em outros de uma matriz específica. 
**** Há no PPA uma meta de aumentar de 71 para 142 o número de auditorias realizadas anualmente em laboratórios 
credenciados. Para esses dados, cujo localizador é nacional, a instituição responsável pela apuração é a Coordenação 
Geral de Laboratórios Agropecuários (CGAL/SDA/MAPA), mas não existe uma distribuição da meta para cada Lanagro e 
também não existem metas intermediárias para cada ano. A contribuição do Lanagro-RS para esta meta em 2015 foi a 
participação em 26 auditorias em laboratórios credenciados pelo MAPA ou postulantes ao credenciamento. Porém, 
considerando que normalmente estas auditorias ocorrem com a participação conjunta de integrantes também de outros 
Lanagros ou até mesmo da CGAL, não é adequado realizar um somatório de auditorias realizadas pelos 6 Lanagros. O 
correto é a CGAL realizar o levantamento das diferentes auditorias realizadas, independentemente de quais equipes foram 
deslocadas para sua realização. 

Fonte: Relatório de Gestão 2015” 
 
Percebe-se que, além da Unidade não ter uma definição clara de suas metas físicas e 
financeiras, ela ainda divide a responsabilidade pelo atingimento das metas físicas 
definidas com a rede credenciada, o que prejudica uma análise dos resultados 
alcançados pela UPC. 
 
Segundo as informações disponibilizadas, bem como a análise apresentada no quadro 
acima, o Lanagro/RS considera que os resultados alcançados são satisfatórios, mesmo 
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para aquelas metas em que não houve definição para o Laboratório, como o número de 
ensaios realizados pelos Lanagros e acreditados na NBR ISO/IEC 17.025 e o número de 
auditorias realizadas anualmente em laboratórios credenciados, 126 ensaios e 26 
auditorias realizadas (sequências 002 e 003). 
 
As Ações de Governo desenvolvidas no âmbito da atividade finalística da Unidade no 
exercício de 2015 pertencem ao Programa 2028 – Defesa Agropecuária. O Lanagro/RS 
não apresentou em seu Relatório de Gestão a execução orçamentária das ações 
desenvolvidas pela UPC no exercício em exame. Instado a informar, apresentou, por 
meio do Ofício nº 35/2016 – Lanagro/RS, de 28 de abril de 2016, as informações a 
seguir relacionadas: 
 

Quadro – Execução Orçamentária das Ações 
 

Programa/Projeto/Atividade 
Despesas 

Empenhadas 
Despesas 

Liquidadas 
Desp. Insc. em 
RP Não-Proc 

Despesas Pagas 

2028 

20ZW 
Promoção da 

Defesa 
Agropecuária 

13.014.100,98 7.360.892,91 5.653.208,07 7.271.685,66 

20ZX 
Fiscalização de 
Atividades 

Agropecuárias 
566.406,75 23.809,01 542.597,74 23.439,41 

2105 2000 
Administração 
da Unidade 

778,20 778,20 0,00 778,20 

Totais 13.581.285,93 7.385.480,12 6.195.805,81 7.295.903,27 

Fonte: Ofício nº 35/2016 – Lanagro/RS, de 28 de abril de 2016. 
 
Outro ponto que merece destaque é a avaliação dos aspectos qualitativos, haja vista que 
a apuração das metas estabelecidas consideram componentes executados por terceiros, 
ou seja, a rede credenciada de laboratórios. 
 
Diante de todo o exposto, não há como assegurar confiabilidade aos dados apresentados 
pela Unidade em seu Relatório de Gestão, uma vez que a definição de metas é realizada 
no âmbito da CGAL/SDA/Mapa e contempla ações executadas por terceiros, da rede 
credenciada. 
  
##/Fato## 

 
 
2.3 Avaliação dos Indicadores de Gestão da UJ 

Com a finalidade de verificar se os indicadores apresentados pela unidade auditada 
atendem aos requisitos de completude, comparabilidade, confiabilidade, acessibilidade e 
economicidade, foram selecionados os sete indicadores de desempenho operacional 
apresentados no Relatório de Gestão relativo ao exercício em exame, os quais se 
encontram na tabela que segue. 
 

Quadro – Indicadores de desempenho informados no Relatório de Gestão 2015 
 

Objetivo Denominação do 
indicador 

Índice 
Observado 

Fórmula de Cálculo 

Manutenção do 
Sistema de Gestão da 

Qualidade em 
conformidade com os 

1. Número de não 
conformidades (NC) 

abertas com tratamento 
adequado ao final do 

90,4% 

%= [(n° de NC encerradas + 
n° de NC em aberto com 

tratamento adequado)/n° de 
NC total do período]*100. 
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Objetivo Denominação do 
indicador 

Índice 
Observado 

Fórmula de Cálculo 

requisitos da NBR 
ISSO/IEC 17025 

período de Análise 
Crítica 

2. Percentual de não 
conformidades 

encerradas em relação às 
“em aberto” no período 

da Análise Crítica 

73% 

% de NC encerradas= (NC 
encerradas em 2015/NC 

registradas em 2015 ou em 
períodos anteriores que 

iniciaram o ano de 2015 em 
aberto)*100. 

Busca pelo nível de 
excelência dos 

serviços prestados 

3. Número de ensaios 
com requisitos técnicos e 
documentais completos 
entregues na Unidade de 
Gestão da Qualidade - 

UGQ. 

47 novos métodos 

Número de ensaios para os 
quais os laboratórios 
concluíram todos os 
requisitos técnicos e 

documentais (necessários à 
acreditação) e os entregaram 

entregues na UGQ. 
4. Percentual de ensaios 
validados/confirmados 

em relação aos 
constantes no Escopo 

83,6 % dos 
ensaios 

% = (n° de métodos 
validados ou confirmados/n° 
de métodos no escopo)*100. 

5. Percentual de 
resultados “satisfatórios” 

em comparações 
interlaboratoriais, 

recebidos no período, de 
ensaios constantes no 

escopo. 

91% 

% o= (n° de resultados 
satisfatórios/n° de ensaios de 
comparações laboratoriais 

em que o laboratório 
participou)*100. 

Obs: são computados apenas 
os ensaios que fazem parte 

do escopo. 
Aprimoramento 
contínuo dos 

Recursos Humanos 

6. Média de horas de 
capacitação por Servidor 

51 horas por 
servidor 

Média = n° de horas de 
treinamento da unidade/n° 
de servidores da unidade 

Busca da qualidade 
dos ensaios com foco 
no atendimento aos 

clientes 

7. Itens avaliados através 
da Pesquisa de Satisfação 

dos Clientes (PSC). 

75% (9/12) dos 
itens avaliados na 
PSC atingiram 

75% de respostas 
avaliadas como 

“satisfeito 
(equivalente ao 

conceito BOM)” e 
“muito satisfeito 
(equivalente ao 

conceito 
ÓTIMO)” 

Contagem dos itens da 
Pesquisa de Satisfação dos 
Clientes que obtiveram ao 
menos 75% das respostas 
avaliadas como “ótimo” e 

“bom. 

Fonte: Relatório de Gestão do Exercício de 2015. 
 
Por meio da análise realizada chegou-se às conclusões registradas no quadro que segue: 
 

Quadro – Avaliação dos atributos dos indicadores 
 

Indicador Atributo 
Atendimento do Indicador ao 

critério 

1. Número de não 
conformidades (NC) abertas com 
tratamento adequado ao final do 

período de Análise Crítica 

Completude Sim 
Comparabilidade Não 
Confiabilidade Sim 
Acessibilidade Sim 
Economicidade Não foi possível avaliar 

2. Percentual de não 
conformidades encerradas em 
relação às “em aberto” no 
período da Análise Crítica 

Completude Sim 
Comparabilidade Não 
Confiabilidade Sim 
Acessibilidade Sim 
Economicidade Não foi possível avaliar 

3. Número de ensaios com Completude Sim 
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Indicador Atributo 
Atendimento do Indicador ao 

critério 
requisitos técnicos e 

documentais completos 
entregues na UGQ. 

Comparabilidade Não 
Confiabilidade Sim 
Acessibilidade Sim 
Economicidade Não foi possível avaliar 

4. Percentual de ensaios 
validados/confirmados em 
relação aos constantes no 

Escopo 

Completude Sim 
Comparabilidade Não 
Confiabilidade Sim 
Acessibilidade Sim 
Economicidade Não foi possível avaliar 

5. Percentual de resultados 
“satisfatórios” em comparações 
interlaboratoriais, recebidos no 
período, de ensaios constantes 

no escopo. 

Completude Sim 
Comparabilidade Sim 
Confiabilidade Sim 
Acessibilidade Sim 
Economicidade Não foi possível avaliar 

6. Média de horas de capacitação 
por Servidor 

Completude Sim 
Comparabilidade Sim 
Confiabilidade Sim 
Acessibilidade Sim 
Economicidade Não foi possível avaliar 

7. Itens avaliados através da 
Pesquisa de Satisfação dos 

Clientes (PSC). 

Completude Sim 
Comparabilidade Não 
Confiabilidade Sim 
Acessibilidade Sim 
Economicidade Não foi possível avaliar 

Fonte: Exames efetuados pela CGU em 29 de abril de 2016. 
 
Completude - capacidade de representar, com a maior proximidade possível, a situação que a unidade 
pretende medir e de refletir os resultados das intervenções efetuadas na gestão; 
Comparabilidade - capacidade de proporcionar medição da situação pretendida ao longo do tempo, por 
intermédio de séries históricas; 
Confiabilidade - confiabilidade das fontes dos dados utilizados para o cálculo do indicador, avaliando, 
principalmente, se a metodologia escolhida para a coleta, processamento e divulgação é transparente e 
reaplicável por outros agentes, internos ou externos à unidade; 
Acessibilidade - facilidade de obtenção dos dados, elaboração do indicador e de compreensão dos 
resultados pelo público em geral; 
Economicidade - razoabilidade dos custos de obtenção do indicador em relação aos benefícios para a 
melhoria da gestão da unidade. 
 
Para cada um desses indicadores a Unidade apresentou no Relatório de Gestão 2015 
uma “análise crítica”. Entretanto, deve-se registrar que tais “análises” consignadas pelo 
gestor para os indicadores não são claras, não havendo a explicação sobre o objetivo do 
indicador, sobre sua utilidade (completude) na tomada de decisões gerenciais, bem 
como sobre sua economicidade, limitando-se a apresentar as razões do atingimento ou 
não das metas propostas. Somente após questionamentos apresentados ao Gestor, 
respondidos por meio do Ofício nº 35/2016 – Lanagro/RS, de 26 de abril de 2016, foi 
possível firmar convicção da utilidade dos indicadores nas decisões pelos gestores. 
 
Com relação ao quesito economicidade a partir dos esclarecimentos apresentados pela 
Unidade, ficou claro que o Lanagro/RS não pode afirmar quais são os custos de 
obtenção dos indicadores em relação aos benefícios para a melhoria da sua gestão, 
conforme relato em item específico deste Relatório. 
 
A partir da análise do histórico dos indicadores e metas do Lanagro/RS verificou-se que 
os seus indicadores estão sendo aprimorados e modificados para adequabilidade aos 
objetivos estratégicos do Laboratório. Contudo, isso tem causado um prejuízo ao 
atributo de estabilidade (comparabilidade) dos indicadores. Com a descontinuidade ou 
substituição de indicadores, não há uma série de medições dos indicadores, restando 
prejudicado o monitoramento e as comparações. Dos sete indicadores existentes no 
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exercício de 2015, cinco não apresentam o atributo da comparabilidade, conforme pode 
ser observado no quadro anterior. 
 
Assim conclui-se que com exceção dos quesitos economicidade, que não está sendo 
avaliado pelo Lanagro/RS quando da definição dos seus indicadores, e comparabilidade, 
que foi prejudicado pelas alterações sofridas ao longo do tempo, os demais quesitos são 
contemplados por esses instrumentos adotados na Unidade, sendo os mesmos úteis para 
aferir o desempenho da mesma. 
  
##/Fato## 

 
 
2.4 Avaliação da Gestão de Pessoas 

Conforme escopo definido na Ata de Reunião entre a Secex/Ambiental – TCU e a 
CGAGR/DR/SFC/CGU-PR, a análise da área de gestão de pessoas do Lanagro/RS se 
limitaria à verificação da substituição dos terceirizados irregulares, visto que os demais 
itens da área são executados pela Superintendência Federal de Agricultura no Rio 
Grande do Sul – SFA/RS. 
 
Os exames comprovaram que o Lanagro realizou a substituição de sessenta 
terceirizados em situação irregular, cuja contratação não se coaduna com o disposto no 
art. 1º do Decreto nº 2.271/1997, por igual número de servidores de carreira, mediante 
regular concurso público realizado no exercício de 2014. Contudo, a Unidade 
permanece com a existência de contratação irregular de terceirizados, visto que foi 
realizada em 2015 uma nova contratação de dois profissionais da área de engenharia, 
um técnico de obras civil e um gestor de manutenção. Ressalte-se que as referidas 
contratações irregulares já foram objeto de apontamento por esta CGU nos trabalhos de 
Auditoria Anual de Contas relativa ao exercício de 2013 (Relatório de Auditoria nº 
201407139), conforme relatado em item específico deste Relatório. 
 
Segundo análise apresentada pelo Gestor o ingresso de sessenta servidores concursados 
no exercício de 2014 não alterou a situação de carência de mão de obra do Laboratório, 
que é bastante crítica, visto que os concursados apenas substituíram os terceirizados que 
foram dispensados. Não havendo, na prática, incremento na força de trabalho da 
Unidade. 
 
A carência de pessoal no Lanagro/RS atinge todas as áreas, finalística e de apoio, o que 
tem exigido sobrecarga de trabalho dos servidores de ambas as áreas. Situação que é 
agravada pela iminência das aposentadorias de vários servidores, em especial da área 
administrativa, na qual a maioria dos seus servidores já reúnem condições legais de 
aposentadoria. 
  
##/Fato## 

 
 
2.5 Avaliação da Regularidade dos Processos Licitatórios da UJ 

De acordo com as informações constantes no Relatório de Gestão do Lanagro/RS, no 
quadro “Despesas por Modalidade de Contratação”, os valores liquidados e pagos no 
exercício de 2015, em comparação ao exercício anterior, por modalidade de contratação, 
foram os seguintes: 
 

Quadro – Despesas por Modalidade de Contratação 2014-2015 
 

Modalidade 2015 2014 
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 Valor liquidado 
(R$) 

Valor pago (R$) Valor liquidado 
(R$) 

Valor pago (R$) 

Pregão 5.404.787,46 5.358.926,28 9.526.343,94 5.657.940,08 
Dispensa 1.429.731,42 1.386.015,75 4.063.526,91 1.706.856,44 
Inexigibilidade 395.720,64 395.720,64 533.876,71 482.827,22 

Total 7.230.239,52 7.140.662,67 14.123.747,56 7.847.623,74 
Fonte: Relatório de Gestão Lanagro/RS do Exercício de 2015. 
 
Em relação às dispensas de licitação, o gestor destaca a diminuição no valor liquidado, 
que ocorreu devido a uma aquisição de grande vulto de equipamentos, ocorrida e 
liquidada ainda dentro do exercício de 2014. 
 
No que tange às inexigibilidades, as principais despesas são o fornecimento de água (e 
serviços de esgoto), publicidade legal e aquisição de peças e insumos de natureza 
singular para equipamento específico de laboratório. 
 
Com referência aos procedimentos licitatórios, verifica-se que não houve licitação em 
modalidade diversa do Pregão nos últimos dois exercícios. Segundo informado no 
Relatório de Gestão, o valor total homologado em pregões no exercício foi de R$ 
8.485.376,74, sendo liquidado apenas o valor de R$ 5.404.787,00. Esse resultado 
decorre, principalmente, dos contratos continuados, em que o valor do pregão é 
homologado em sua totalidade dentro do exercício, porém a liquidação ocorre 
mensalmente. Da mesma forma, em aquisições decorrentes de registro de preços, o 
valor do pregão é homologado na totalidade dentro do exercício, porém a liquidação 
ocorre à medida em que os itens registrados são adquiridos. 
 
Com o objetivo de avaliar a regularidade na gestão de compras e contratações do 
Lanagro/RS, foram selecionados processos para análise por meio de amostra não-
probabilística, segundo critérios de materialidade, criticidade e relevância, a partir de 
informações geradas por meio do sistema Tesouro Gerencial (Unidade Gestora 130103). 
 
Relativamente aos processos de dispensa e inexigibilidade de licitação analisados, não 
se verificou impropriedades nas contratações. A análise considerou um processo de 
inexigibilidade de licitação, cujo objeto foi a contratação de serviços do software 
denominado “Banco de Preços”, bem como três processos de dispensa de licitação. 
Importante registrar que a contratação por dispensa de licitação de maior vulto 
financeiro (R$ 2.411.405,88) foi realizada ainda em 2014, tendo parte executada ainda 
naquele exercício e o restante mediante restos a pagar. No entanto, essa contratação foi 
selecionada com o intuito de subsidiar a avaliação sobre os resultados quantitativos e 
qualitativos da Ação 152L – “Reforma, Ampliação e Modernização dos Laboratórios 
Nacionais Agropecuários (Lanagros)”. Os processos de contratação direta analisados 
(inexigibilidade e dispensas de licitação) encontram-se identificados em ponto 
específico deste Relatório de Auditoria. 
 
No que se refere à regularidade das licitações, foram selecionados nove processos que 
tiveram execução no exercício sob exame. Dentre esses, cinco foram homologados no 
exercício de 2015, num total de recursos de R$ 5.397.916,78, representando 63,61% do 
total homologado no exercício, conforme informações do Relatório de Gestão da 
Unidade. 
 
Os outros quatro processos analisados, cujo montante envolvido é de R$ 2.404.503,08, 
muito embora abertos e instruídos em 2014, foram selecionados em função de terem 
execução no exercício sob exame, aliado à necessidade de subsidiar as análises de 
outros itens pertencentes ao escopo de auditoria, a saber: a avaliação sobre os resultados 
quantitativos e qualitativos da Ação 152L – “Reforma, Ampliação e Modernização dos 
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Laboratórios Nacionais Agropecuários (Lanagros)” e os procedimentos para a 
substituição de terceirizados irregulares. Todos os processos licitatórios analisados 
encontram-se identificados em ponto específico deste Relatório de Auditoria. 
 
Diante dos exames realizados, verificou-se a ocorrência de falhas, tais como: (i) falta de 
comprovação de adequabilidade dos itens ao valor de mercado e sem aprovação jurídica 
do órgão competente em adesões a Atas de Registros de Preços; e (ii) falta de 
comprovação da regularidade fiscal nas esferas municipal e estadual da contratada em 
processo de pagamento. Tais situações estão detalhadas em itens próprios deste 
Relatório. 
 
Conclui-se que, de maneira geral, a Unidade vem utilizando ferramentas de controle 
sobre os processos licitatórios e contratos, a exemplo das seguintes: utilização de 
modelos de editais de licitação; planilhas de controle de contratos; consulta aos 
principais cadastros disponíveis para verificar a ocorrência de registro de penalidades 
que impedem as empresas de licitar e contratar, tais como o Cadastro Nacional de 
Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por 
Atos de Improbidade Administrativa - CNJ e Lista de Inidôneos do TCU; e existência 
de banco de dados para compra de material de escritório e de reagentes laboratoriais, 
dentre outros. 
 
Não obstante, existem situações para aprimoramento, conforme as constatações 
registradas neste Relatório de Auditoria, assim como outras, informadas pela Unidade, 
como, por exemplo, a elaboração de procedimentos para descrever a realização das 
pesquisas de preços (a exemplo de procedimento já existente para as aquisições 
solicitadas pela Divisão Técnica Laboratorial), e a criação de banco de dados com as 
especificações das contratações de serviços continuados (limpeza, vigilância, etc...). 
 
Outro importante ponto relatado foi a deficiência de pessoal na área administrativa 
(apenas oito agentes administrativos), existindo cerca de sessenta contratos para 
acompanhamento, fato que acaba por impactar negativamente a gestão de compras e 
contratações do Lanagro/RS e os controles internos da área. 
 
Por derradeiro, cumpre informar sobre a observação de boas práticas administrativas, 
relacionadas à disponibilização de informações na intranet local e ao desenvolvimento 
de sistemas informatizados, que podem ser consideradas pontos positivos no 
aperfeiçoamento dos controles internos na gestão de compras e contratações, situação 
detalhada em ponto específico deste Relatório. 

  
##/Fato## 

 
 
2.6 Avaliação do Cumprimento das Determinações/Recomendações do TCU 

O Órgão de Controle Interno optou por incluir a avaliação do cumprimento de Acórdãos 
pela Unidade, considerando solicitação expressa do TCU à CGU para acompanhar 
recomendação/determinação efetuada pelo Tribunal à UPC. 
 
Assim, a partir de consulta ao site do Tribunal de Contas da União – TCU, constatou-se 
que não há pendências de implementação de recomendações/determinações proferidas 
em acórdãos dirigidos à Unidade, com determinação expressa para que Controle Interno 
acompanhe, desde o exercício de 2012. 

  
##/Fato## 
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2.7 Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU 

Na ata de discussão do escopo dos trabalhos da Auditoria Anual de Contas, entre a 
Secex/RS e a CGU-Regional/RS, firmada em 16 de dezembro de 2015, foi pactuado que 
a presente Auditoria Anual de Contas abordaria, adicionalmente, o monitoramento de 
recomendações da CGU acerca da gestão do patrimônio imobiliário de responsabilidade 
da Unidade e a correção dos respectivos registros contábeis. 
 
Com base nas informações registradas no Plano de Providências Permanente – PPP e no 
Relatório de Gestão da Unidade auditada, verificou-se que o Lanagro/RS mantém uma 
rotina adequada de acompanhamento e atendimento das recomendações emanadas pela 
CGU. Comprova essa afirmação o fato de que para todas as recomendações do PPP 
foram adotadas providências no sentido de atendê-las, mesmo que nem todas pudessem 
ser consideradas atendidas, tendo em vista a dependência de ações a cargo de órgãos 
superiores e/ou de outros órgãos/entidades, conforme detalhado em item específico nos 
Achados de Auditoria deste Relatório. 

  
##/Fato## 

 
 
2.8 Avaliação do CGU/PAD 

O Órgão de Controle Interno optou por incluir a avaliação da utilização do Sistema de 
Gestão de Processos Disciplinares – CGU-PAD na Auditoria Anual de Contas/2015. 
Desta forma, por meio da avaliação de informações prestadas pelo gestor sobre os 
recursos humanos e tecnológicos existentes na UJ, da relação dos processos 
disciplinares instaurados e da extração da relação de processos cadastrados no Sistema 
de Gestão de Processos Disciplinares - CGU-PAD, conclui-se que no exercício de 2015 
o Lanagro-RS não instaurou nem cadastrou seus processos disciplinares no CGU-PAD. 
 
Conforme registros do Relatório de Gestão 2015, no referido exercício foram 
instaurados dois procedimentos administrativos para apuração de ilícitos no Lanagro-
RS. Contudo os processos não foram instaurados pelo Coordenador da UPC e sim pela 
Superintendência Federal de Agricultura do RS – SFA/RS. 
 
Embora a Unidade possua dois servidores designados por Portaria para gerenciamento 
dos processos no sistema CGU-PAD, a alimentação do sistema aconteceu pela 
Superintendência, já que os procedimentos foram conduzidos no âmbito daquela 
Unidade. 
 
Segundo relato em item específico deste relatório, o Gestor esclarece que os 
procedimentos futuros serão conduzidos pelo próprio Lanagro/RS, bem como a 
respectiva alimentação do sistema CGU-PAD. 
  
##/Fato## 

 
 
 
2. 9 Ocorrências com dano ou prejuízo  
 
Entre as análises realizadas pela equipe, não foi constatada ocorrência de dano ao erário. 
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3. Conclusão 
 
 

Tendo sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável, submetemos o 
presente Relatório à consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do 
competente Certificado de Auditoria. 
 

 
Porto Alegre/RS. 

 
 
Nome:  
Cargo:  
 
Assinatura:  
 

Nome:  
Cargo:  
 
Assinatura:  
 

 

 

Relatório supervisionado e aprovado por:  

 

_____________________________________________________________ 
Chefe da Controladoria Regional da União no Estado do Rio Grande Do Sul 

 
 
 

 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
Achados da Auditoria - nº 201601476 
 
1 Defesa Agropecuária 

1.1 Promoção da Defesa Agropecuária  

1.1.1 ORIGEM DO PROGRAMA/PROJETO                     

1.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 
Informação básica das ações sob responsabilidade do Lanagro/RS. 
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Fato 
 
Trata-se das informações básicas das ações executadas pelo Lanagro/RS no exercício de 
2015. A Unidade realizou sua execução orçamentária dentro de três Ações 
Orçamentárias. No quadro a seguir encontram-se descriminadas as Ações executadas, 
que correspondem a 100% do total das despesas executadas pela UPC: 
 

Quadro – Ações executadas no exercício de 2015 
 

Programa Ação 
Execução 

(R$) 
Representatividade 

2105 - Programa de Gestão e 
Manutenção do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento 

2000 - Administração da 
Unidade 

778,20 0,0057% 

2028 – Defesa Agropecuária 

20XZ - Promoção da Sanidade 
e da Qualidade da Produção 

Pesqueira e Aquícola 
566.406,75 4,1704% 

20ZW – “Promoção da Defesa 
Agropecuária” 

13.014.100,98 95,8237% 

Total 13.581.285,93 100,0000% 
Fonte: Ofício nº 35/2016 – Lanagro/RS, de 28 de abril de 2016. 
  
##/Fato## 

1.1.1.2 INFORMAÇÃO 
 
Informação básica da Ação Orçamentária 20ZW - "Promoção da Defesa 
Agropecuária". 
 
Fato 
 
Trata-se da Ação Orçamentária 20ZW – “Promoção da Defesa Agropecuária”, que faz 
parte do Programa 2028 – “Defesa Agropecuária”, sendo a principal Ação executada 
pelo Lanagro/RS no exercício em exame. Tem por finalidade manter e ampliar a 
situação das zonas livres de pragas e doenças, fortalecendo a prevenção e o controle das 
mesmas, por meio do funcionamento dos Laboratórios Nacionais Agropecuários 
(Lanagros), bem como a ampliação e qualificação da oferta de serviços laboratoriais 
para atendimento da demanda na área da defesa agropecuária. Ainda, o controle de 
resíduos e contaminantes em produtos de origem vegetal e animal, de forma a promover 
a qualidade de alimentos e bebidas; a coordenação do Sistema Unificado de Atenção à 
Sanidade Agropecuária (SUASA), e a estruturação do Centro de Inteligência e 
Formação em Defesa Agropecuária. 
 
A implementação da Ação se dá de forma direta pela Unidade para a realização de 
despesas com a manutenção da rede e realização dos serviços laboratoriais em 
condições satisfatórias. 
 
Para avaliação da Ação 20ZW foi efetuada amostragem não probabilística, 
considerando os critérios de materialidade, relevância e criticidade, além de vinculação 
finalística à missão da UPC, com extensão correspondendo a 10,98% do total as 
despesas executadas na Ação. Os exames realizados foram voltados para a verificação 
da regularidade dos processos licitatórios, sendo que a profundidade contemplou os 
seguintes elementos: 
- Motivação da contratação; 
- Modalidade, objeto e valor da contratação; 
- Fundamentação da dispensa ou inexigibilidade; e 
- Regularidade do processo avaliado. 
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##/Fato## 

1.1.2 QUANTITATIVO DE PESSOAL                        

1.1.2.1 INFORMAÇÃO 
 
Substituição de terceirizados administrativos em situação irregular por servidores 
de carreira, mediante regular concurso público realizado no exercício de 2014. 
 
Fato 
 
Verificou-se que o Lanagro/RS realizou a substituição dos terceirizados administrativos 
em situação irregular, cuja contratação não se coaduna com o disposto no art. 1º do 
Decreto nº 2.271/1997, por servidores de carreira, mediante regular concurso público 
realizado no exercício de 2014. 
 
Em 2014 a Unidade possuía sessenta terceirizados irregulares atuando no Laboratório. 
Com a realização de concurso público naquele exercício, os terceirizados foram 
substituídos por servidores. 
 
O Lanagro/RS foi instado a informar a respeito do resultado final do processo de 
substituição de terceirizados irregulares (conforme Item X; b; Acórdão TCU nº 
2.681/2011-Plenário), para fins de cumprimento do Termo de Conciliação Judicial 
Geral, de 05 de novembro de 2007, nos autos da Ação Civil Pública nº 00810-2006-
017-10-00-7 (17ª Vara da Justiça do Trabalho de Brasília/DF) – o qual prevê a 
substituição de terceirizados em desacordo com o Decreto nº 2.271, de 07 de julho de 
1997, nas unidades da Administração Federal. Em atendimento, o Gestor, por meio do 
Ofício nº 028/2016 – LANAGRO/RS, de 11 de abril de 2016, apresentou a seguinte 
manifestação para os questionamentos apresentados: 
 
1 – Quantidade de servidores admitidos para substituir os terceirizados? 

“No caso do Lanagro-RS, foram admitidos 60 servidores para substituição de 
terceirizados, através do concurso realizado em 2014.” 

 
2 – Todos os terceirizados irregulares foram dispensados? 

“Todos os terceirizados da área técnica foram dispensados e todos os 
terceirizados contratados como assistentes administrativos foram dispensados 
(totalizando 60 terceirizados).” 

 
3 – Houve planejamento para dimensionamento da forma de trabalho da Unidade? 

“Sim, houve o planejamento, sendo enviadas reiteradas vezes as planilhas de 
demandas de pessoal para as instâncias superiores em Brasília. 

 
A carência de pessoal fica evidente ao analisarmos pela perspectiva de que os 
Lanagros, além de realizar as análises de rotina, precisam ser referência 
nacional e internacional dentro do contexto de análises de produtos 
agropecuários. Este papel de referência implica em realizar atividades como, por 
exemplo: a) Desenvolver e validar novas metodologias analíticas, que 
acompanhem a tecnologia dos processos produtivos, o surgimento de novos 
produtos a serem analisados ou mesmo uma nova fraude a ser combatida; b) 
Produzir materiais de referência, que são materiais que possuam valores 
conhecidos dos analitos e parâmetros de interesse, servindo de referência para 
avaliar a exatidão de ensaios laboratoriais. Atualmente, há muita carência, a 
nível nacional e internacional, de fornecedores desses materiais, especialmente 
nas áreas de interesse do MAPA; c) Realizar auditorias em laboratórios, públicos 
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e privados, credenciados pelo MAPA e em laboratórios postulantes ao 
credenciamento, em âmbito nacional, para que estes possam realizar análises de 
interesse do MAPA; d) Participar da elaboração e revisão de legislações e 
manuais técnicos relativos à área analítica; e) Buscar atualizações a nível 
nacional e internacional, interagindo com instituições brasileiras e estrangeiras. 
 
Para realização das atividades listadas acima, praticamente não há nos Lanagros 
pessoal designado especificamente, na medida em que o pessoal da área 
finalística está muito envolvido apenas com a realização de análises. 
 
Nas áreas de apoio também existem situações em que podemos perceber 
claramente a carência de pessoal, como por exemplo: a) Na área de Tecnologia 
da Informação (TI), temos apenas pessoal terceirizado. Ou seja, não há 
servidores do MAPA dedicados à gestão dos assuntos de TI, inclusive senhas, 
administração de contas, armazenamento das informações, acessos às 
informações, etc. b) Na área de administração e desenvolvimento de pessoas, 
temos apenas uma servidora, sendo que não atua também em outras atividades do 
Lanagro-RS. Assim, ficamos na dependência do setor de RH da SFA-RS para 
realizar atividades de RH que poderiam ser resolvidas no próprio Lanagro, ou 
ainda enfrentamos situações em que as atividades não podem ser realizadas. 
Também é alta a probabilidade de enfrentarmos problemas maiores durante 
afastamentos desta única servidora envolvida atualmente com tais atividades. c) 
No Serviço de Compras contamos com um número muito reduzido de pessoas 
frente às inúmeras tarefas demandada, como obtenção de orçamentos, realização 
de pregões, cotações eletrônicas, dispensas de licitação, inexigibilidade de 
licitação, realização de empenhos, elaboração de termos de referências, 
elaboração de editais, elaboração de contratos, gerenciamento de contratos 
(aproximadamente 80 contratos), prorrogações, apostilamentos, controle das 
vigências contratuais, lançamento de cronogramas de pagamento, realização de 
empenhos, reforços de empenho, elaboração de atas de registro de preços, entre 
outras tantas atividades diárias. Assim, muitas demandas ficam reprimidas, 
demorando muito mais do que deveriam, causando prejuízos ao desempenho das 
atividades do Lanagro-RS. d) Não temos pessoal para designar exclusivamente à 
gestão e fiscalização de contratos. Ou seja, todas as atividades relativas à gestão 
e fiscalização de contratos são realizadas por servidores que atuam em mais uma 
ou várias outras atividades, causando sobrecarga ou prejudicando o 
desempenho. e) Temos também carência de servidores que possam se dedicar 
adequadamente à aplicação de penalidades às empresas em casos de 
descumprimento de obrigações contratuais. Realmente seria necessário dispor de 
uma equipe dedicada a punir adequadamente as empresas que não cumprem os 
compromissos assumidos com o Lanagro-RS, para que as reincidências fossem ao 
menos minimizadas. f) Uma das áreas mais críticas, na qual há carência muito 
séria de servidores do MAPA (principalmente Engenheiros Civis, Engenheiros 
Elétricos e assemelhados) é a área referente às instalações prediais. O Lanagro-
RS não conta com nenhum engenheiro do MAPA, o que nos causa muitas 
dificuldades, demoras ou até impossibilidades de atendimento de algumas 
demandas. A cada ano as unidades do Lanagro encaminham centenas de 
solicitações de manutenção predial, envolvendo problemas hidráulicos, 
problemas elétricos, serviços de alvenaria, serviços de carpintaria, problemas em 
motores, serviços relativos à prevenção contra incêndio, infiltrações, adequações 
para instalações de equipamentos, sistema de gases laboratoriais, entre outros 
inúmeros e variados pedidos. Temos a necessidade de contar com profissionais 
que possam fiscalizar adequadamente os contratos de manutenção predial e 
também as contratações de obras e serviços de engenharia. Ficam também 
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prejudicadas várias atividades como elaboração de projetos de reformas, 
elaboração de projetos de construção, avaliação de projetos, regularização das 
instalações junto aos órgãos públicos, aprovação de projetos junto aos órgãos 
públicos, gerenciamento das questões relativas ao Plano de Prevenção e 
Proteção Contra Incêndio, adequações quanto às exigências de acessibilidade 
para portadores de necessidades especiais, entre várias outras tarefas. 
 
A questão da carência de pessoal, tanto técnico quanto administrativo no SLAV-
SC (Serviço Laboratorial Avançado de Santa Catarina) também é altamente 
crítica e preocupante. O SLAV-SC está engajado em prestar apoio laboratorial 
aos serviços de fiscalização e inspeção do MAPA, bem como aos programas 
especiais, estabelecendo como metas o constante aumento do escopo desta 
unidade e o incremento de sua capacidade operacional, para o que tem recebido 
da CGAL e do LANAGRO/RS amplo respaldo na forma de investimentos em 
equipamentos modernos e adequação física do laboratório. Cabe lembrar que 
Santa Catarina é, atualmente, o único estado da federação com status 
zoossanitário ‘livre de febre aftosa sem vacinação’, o que lhe confere posição 
diferenciada no mercado internacional de carnes e derivados, possuindo um dos 
principais parques industriais brasileiros. Os laboratórios do SLAV-SC tem 
recebido amostras de diversos estados e tem se mantido sensível às demandas de 
laboratoriais da Secretaria de Defesa Agropecuária, sobretudo àquelas 
apresentadas pelos departamentos de INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM 
ANIMAL (DIPOA), de FISCALIZAÇÃO DE INSUMOS PECUÁRIOS (DFIP) e de 
FISCALIZAÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS (DFIA), contribuindo para regular 
assuntos de interesse nacional e internacional. Esse fato se reflete na 
participação do laboratório em programas como os de mitigação de risco de 
encefalopatia espongiforme bovina, controle de patógenos (Listeria sp.), combate 
à fraude do leite, combate à fraude do frango, fiscalização da conformidade de 
alimentos para animais e fiscalização de sementes, bem como na validação e 
implementação de novos métodos analíticos de alimentos e rações, por demanda 
da própria CGAL. No entanto, o número de servidores vem diminuindo 
consideravelmente, principalmente devido às aposentadorias. Mesmo 
considerando que a capacidade operacional e escopo analítico do laboratório 
tenham sofrido sensível aumento nos últimos anos, a deficiência de servidores do 
MAPA no mesmo é preocupante, em face da progressiva redução de servidores 
ativos com nível superior, médio e fundamental. A falta de reposição de pessoal 
para atender à demanda analítica do MAPA junto ao SLAV-SC é um ponto crítico 
à sua manutenção. Infelizmente, o SLAV-SC não foi contemplado com vagas para 
novos servidores no concurso realizado em 2014, apesar de ter “perdido” todo o 
pessoal contratado (tanto da área técnica quanto da área administrativa), 
justamente devido à realização do concurso, cujo objetivo era a substituição dos 
terceirizados. Assim, houve a necessidade do encerramento dos contratos de 
terceirizados para a entrada dos concursados, porém não foi possível destinar 
concursados para o SLAV-SC, pois no edital houve destinação específica de 
vagas apenas para o município de Porto Alegre, e não para Santa Catarina. 
Consideramos que o SLAV-SC deva ser contemplado com, no mínimo, quatro 
vagas para Fiscais Federais Agropecuários, seis vagas para Técnicos de 
Laboratório, quatro vagas para Auxiliares de Laboratório e três vagas de agentes 
administrativos, como forma de suprir as aposentadorias e remoções ocorridas 
nos últimos anos. 
 
A iminência da aposentadoria de vários servidores também é uma grande fonte de 
risco e preocupação. Principalmente na área administrativa, pois o atual 
quantitativo de agentes administrativos já é insuficiente para atender as 
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demandas atuais, e a situação tende a piorar em breve, pois a maioria dos 
agentes administrativos já reúne condições legais de aposentadoria.” 

 
A partir da análise de contratos de serviços de mão de obra, tais como: recepcionista e 
telefonista, analistas de sistemas e auxiliar de serviços diversos, verificou-se que não 
houve nova contratação de terceirizados administrativos para exercício de atividades em 
desacordo com o previsto no Decreto nº 2.271/97, o qual dispõe que “poderão ser 
objeto de execução indireta as atividades materiais acessórias, instrumentais ou 
complementares aos assuntos que constituem área de competência legal do órgão ou 
entidade”. 
 
Percebe-se na manifestação do Gestor que embora o Lanagro/RS tenha sido 
contemplado com sessenta vagas no último concurso realizado, a carência de pessoal 
ainda afeta as atividades finalísticas do Laboratório, impactando no desempenho dos 
seus objetivos macros, visto que os concursados somente substituíram os terceirizados, 
não havendo assim incremento da força de trabalho da Unidade. 
 
Ressalte-se, ainda, que persiste no âmbito da Unidade a contratação de pessoal para 
exercer atividades em sua área de engenharia da Unidade, em atividades inerentes às 
categorias funcionais do órgão, conforme detalhado em apontamento que segue. 
  
##/Fato## 

1.1.2.2 CONSTATAÇÃO 
 
Contratação de mão de obra destinada a atividades inerentes a categorias 
funcionais do órgão contratante. Manutenção de impropriedade apontada pelo 
Controle Interno nas últimas contas examinadas. 
 
Fato 
 
Verificou-se que o Lanagro/RS mantém a contratação irregular de mão de obra 
terceirizada, de um gestor de manutenção e um técnico de obra civil, mesmo essa 
contratação tendo sido objeto de ressalva por parte desta CGU no Relatório de Auditoria 
nº 201407139, relativo à Auditoria Anual de Contas do Exercício de 2013. Naquela 
oportunidade, constatou-se o desacordo das referidas contratações com o disposto no 
art. 37, inciso II da Constituição Federal, princípio do concurso público e, ainda, o 
previsto no art. 1º, § 2º do Decreto nº 2.271, de 07 de julho de 1997 e art. 9º da 
Instrução Normativa SLTI nº 02, de 30 de abril de 2008, conforme item 1.1.5.1 do 
respectivo Relatório, a seguir transcrito: 

 
“1.1.5.1 CONSTATAÇÃO 
Contratação de mão de obra terceirizada (1 engenheiro civil e 1 gestor de 
manutenção) destinada a executar atividades inerentes às categorias funcionais 
do órgão contratante, em desacordo com o disposto no artigo 37, inciso II, da 
Constituição Federal, configurando violação do princípio do concurso público, 
com um custo na ordem de R$ 306.006,81 no exercício de 2013. 
Fato 
Constatou-se que o LANAGRO/RS contratou indevidamente pessoas físicas para 
exercer atividades na área de engenharia da Unidade, em inobservância ao 
disposto no art. 37, inciso II da Constituição Federal, princípio do concurso 
público e, ainda o previsto no art. 1º, § 2º do Decreto nº 2.271, de 07/07/1997 e 
art. 9º da Instrução Normativa SLTI nº 02, de 30/04/2008. 
Por meio do Contrato nº 22/2012, decorrente do Pregão Eletrônico nº 03/2012, a 
Unidade contratou a Empresa Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa do 
Agronegócio - FUNDEPAG, inscrita no CNPJ sob nº 50.276.237/0001-78, para 
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terceirização de atividades inerentes à categoria funcional abrangida pelo Plano 
Geral de Cargos do Poder Executivo – PGPE, e que não se encontra em extinção. 
No exercício de 2013 o LANAGRO/RS teve um custo com os dois terceirizados na 
ordem de R$ 306.006,81.” 
Fato## 

No referido Relatório foi exarada à Unidade a recomendação que segue: 
 

“Recomendação 1: Promover gestão junto ao Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, objetivando solucionar o problema relatado, mediante 
autorização e posterior realização de concurso para que sejam nomeados 
servidores do quadro permanente do Órgão para as áreas de engenharia e 
manutenção, de forma a reduzir a necessidade de terceirização desses serviços na 
Unidade.” 

 
Verificou-se a contratação pelo Lanagro/RS das empresas A3 Gestão de Pessoas – Eireli 
– EPP, CNPJ nº 14.010.744/0001-00 (Contrato nº 09/2015) e Rota do Sol Consultoria e 
Gestão Ltda. – EPP, CNPJ nº 11.057.118/0001-72 (Contrato nº 10/2015) para 
terceirização de atividades inerentes a categorias funcionais abrangidas pelo plano de 
cargos do órgão e que não se encontra em extinção. O Contrato nº 09/2015 prevê a 
contratação de um técnico de obra civil – um posto de quarenta horas semanais, 
enquanto que o Contrato nº 10/2015 prevê a contratação de um gestor de manutenção – 
um posto de quarenta horas semanais. 
  
##/Fato## 

Causa 
 
Ainda que os gestores da Unidade tenham efetuado tratativas junto aos seus órgãos 
superiores, no sentido de que fossem nomeados servidores concursados para as funções 
em epígrafe, o insucesso desse pleito levou à manutenção da impropriedade, uma vez 
que foi mantido o entendimento da regularidade da contratação, pela hipótese de 
enquadramento como serviços de manutenção. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Em consideração ao Relatório Preliminar, o Lanagro/RS encaminhou, por meio do 
Ofício nº 58/2016 – Lanagro/RS, de 30 de junho de 2016, a manifestação a seguir, que 
substituiu a manifestação apresentada anteriormente por meio do Ofício nº 43/2016 – 
Lanagro/RS, de 04/09/2016: 

 
“Justificamos a manutenção dos terceirizados pelo fato de que a existência de 
profissionais da área de engenharia e manutenção predial são vitais para o 
funcionamento deste laboratório. A cada ano, a equipe de engenharia e 
manutenção predial do Lanagro-RS recebe centenas de Solicitações de Serviços 
de Manutenção, as quais envolvem problemas hidráulicos, problemas elétricos, 
serviços de alvenaria, serviços de carpintaria, problemas em motores, serviços 
relativos à prevenção contra incêndio, infiltrações, adequações para instalações 
de equipamentos, sistema de gases laboratoriais, entre outros inúmeros e 
variados pedidos. Necessitamos um profissional qualificado in locu no 
laboratório, pois por exemplo, qualquer queda de energia e má funcionamento do 
gerador de energia, inviabiliza todas as atividades finalísticas do Lanagro.  
 
O Lanagro necessita profissionais que possam fiscalizar e embasar tecnicamente 
o gestor de contratos obras e serviços de engenharia. É necessário todo o apoio 
técnico na elaboração dos termos de referência para editais de projetos de 
reformas, projetos de engenharia de prédios novos, bem como, editais de 
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contratação de execução de obras. Esse profissional também colabora 
tecnicamente na avaliação dos projetos entregues pelas empresas contratadas, 
visto que o Lanagro/RS não conta com nenhum servidor qualificado para tal 
avaliação.  
 
O Lanagro necessita profissionais que possam gerenciar as aprovações de 
projetos, plantas e obtenção e manutenção de licenças de funcionamento junto 
aos órgãos públicos. Por exemplo, várias tarefas já foram realizadas com o 
auxílio desses profissionais, e várias ainda estão sendo conduzidas, no sentido de 
regularizar a situação do Lanagro-RS junto à Prefeitura Municipal de Porto 
Alegre, Corpo de Bombeiros, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, IPHAN, 
SPU,  entre outros. A realização de tais tarefas sem o auxílio de profissionais com 
conhecimento específico torna-se inviável.  
 
O Lanagro necessita profissionais que possam auxiliar na avaliação de projetos 
de reforma e projetos de construção, acompanhar a execução de reformas e 
construções, gerenciar as adequações de áreas físicas de acordo com as 
necessidades laboratoriais, gerenciar as questões de adequação às exigências de 
biossegurança, gerenciar as questões de adequação às exigências de 
acessibilidade, gerenciar as questões de adequação às exigências ambientais, 
resolução de problemas hidráulicos, problemas elétricos, serviços de alvenaria, 
serviços de carpintaria, infiltrações, adequações para instalações de 
equipamentos, sistema de gases laboratoriais, entre outros. 
 
Os profissionais são essenciais para gerir as atividades de manutenção dos 
prédios do LANAGRO/RS, construídos no período de 3 a 6 décadas, necessitando 
constantes reparos nas partes de alvenaria, hidráulica, elétrica, metálica, de 
madeira, suporte nas atividades de climatização, reformas, projetos, 
regularização de áreas construídas, entre outras.  
 
Principalmente nas áreas laboratoriais, a preservação das condições ambientais, 
técnicas e adequação à evolução tecnológica, bem como da adequada 
fiscalização da prestação de serviços, depende da atuação de profissionais desta 
formação, apoiar na elaboração e controle de projetos e no gerenciamento de 
contratos, controle e elaboração dos documentos pertinente ao setor, auxiliar na 
realização da inspeção das instalações físicas do LANAGRO/RS, subsidiar na 
aplicação de regulamentos, normas e procedimentos técnicos, orçar pequenas 
reformas e adaptações das edificações do LANAGRO/RS, interpretar projetos e 
especificações técnicas, cotar preços de insumos e serviços, fazer composição de 
custos diretos e indiretos, elaborar cronograma físico-financeiro, supervisionar 
execução de obras licitadas, inspecionar a qualidade dos materiais e serviços, 
realizar medições, acompanhar o diário de obras, registrar problemas de 
execução, sugerindo soluções, dar suporte durante as licitações, avaliando 
tecnicamente às propostas e documentação dos fornecedores, elaborar relatórios 
técnicos relativos às atividades sob sua responsabilidade, legalizar projetos e 
obras sob supervisão, conferir os projetos, controlando prazo de documentação, 
corrigindo as não-conformidades, providenciando encerramento das obras, 
organizando arquivo técnico, entre outros, executar outras tarefas da mesma 
natureza e grau de complexidade, executar as demais atividades inerentes ao 
cargo e necessárias ao bom desempenho do trabalho, em consonância com o 
Código Brasileiro de Ocupações; 
 
No caso do Lanagro-RS, todas essas atividades acima precisam ser 
providenciadas em quatro bases físicas: a) A sede do Lanagro-RS no Bairro 



 
    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 

20 

Ponta Grossa, em Porto Alegre, com 30 hectares; b) Um prédio de 11 andares no 
centro de Porto Alegre, onde funcionam os laboratórios da área vegetal; c) Uma 
fazenda de 180 hectares com benfeitorias no município de Sarandi-RS, onde são 
mantidos bovinos para os testes oficiais de toda a vacina contra febre aftosa 
produzida no país. d) Uma base física em São José-SC, onde funcionam quatro 
laboratórios, bem como as áreas administrativas e de apoio.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
O Gestor argumenta que a manutenção da contratação dos dois profissionais da área de 
engenharia civil é imprescindível para o Laboratório, que possui diversos imóveis sob a 
sua responsabilidade, com uma elevada necessidade de reformas e manutenções, as 
quais demandam um profissional da área para acompanhamento e fiscalização dos 
contratos com essas finalidades. 
 
Ressalte-se que as contratações efetuadas não dizem respeito à terceirização de 
atividade de manutenção predial, mas sim de um profissional com curso superior de 
Engenharia Civil e de um profissional com curso técnico em edificações ou técnico em 
construção civil, ambos habilitados e registrados no CREA, conforme Termo de 
Referência do Edital do Pregão Eletrônico nº 02/2015 (fls. 101 a 133 do Processo nº 
21043.000890/2014-37). Cabe ressaltar que esses cargos estão previstos no Plano de 
Cargos e Salários do Governo Federal. Corrobora o fato a realização do último concurso 
público para contratação de pessoal para o Ministério da Agricultura, conforme Edital 
Mapa nº 01/2014, de 20 de janeiro de 2014, que contemplou três vagas de Engenheiro 
Civil para exercício em Brasília. 
 
Verificou-se, ainda, que o Gestor adotou providências para atender a recomendação 
emitida pela CGU no Relatório de Auditoria nº 201407139, conforme os autos do 
Processo nº 21043.000712/2014-14, onde resta demonstrado que o Coordenador do 
Lanagro/RS encaminhou o Memorando nº 186/2014 – Lanagro/RS, de 14 de outubro de 
2014, à Coordenação-Geral de Apoio Laboratorial – CGAL/SDA/MAPA, solicitando a 
realização de concurso público para substituição das terceirizações irregulares 
apontadas por este Órgão de Controle Interno. Todavia, o pleito não obteve sucesso, 
uma vez que não houve alocação dos engenheiros nomeados para a Unidade. 
 
Contudo, o antes exposto não afasta o caráter impróprio da contratação. 
 
Cabe ressaltar, ainda, que parte das medidas necessárias à resolução do problema 
encontra-se na responsabilidade de instâncias superiores ao Lanagro/RS, responsáveis 
pela realização de concurso público e a nomeação de servidores qualificados para 
atendimento da demanda existente, ou ainda, pela implantação de uma política de 
remoção de profissionais entre as diversas unidades do Mapa. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Promover gestão junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, objetivando solucionar o problema relatado, mediante autorização e 
posterior realização de concurso para que sejam nomeados servidores do quadro 
permanente do Órgão para as áreas de engenharia e manutenção, de forma a reduzir a 
necessidade de terceirização desses serviços na Unidade. 
 
Recomendação 2: Consultar o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
quanto à possibilidade de remoção de servidores do quadro permanente do Órgão, com 
qualificação na área de engenharia e manutenção. 
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1.1.3 OPORTUNIDADE DA LICITAÇÃO                      

1.1.3.1 INFORMAÇÃO 
 
Aprimoramentos possíveis relacionados à formalização da motivação de atos 
administrativos nos processos licitatórios. 
 
Fato 
 
Em relação ao Pregão n.º 13/2015, cujo objeto consiste na execução de serviços de 
manutenção preventiva, corretiva e qualificação operacional em equipamentos de 
laboratório, que resultou na contratação das Empresas RS Médica Ltda – ME (Contrato 
n.º 23/2015) e Kimenz Equipamentos Ltda EPP (Contrato n.º 24/2015), verificou-se a 
inclusão de itens no edital de licitação, relacionados à qualificação técnica, após 
impugnações efetuadas pelas duas empresas participantes, sem que tais alterações 
estivessem devidamente justificadas nos autos do processo. 
 
Foram incluídas no edital de licitação as exigências relativas à qualificação técnica dos 
licitantes mediante os itens 8.4.1 e 8.4.1.1, a seguir transcritos: 
“8.4. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, para todos os itens, deverão 
comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio de: 
8.4.1. Registro ou inscrição da empresa licitante e do técnico responsável no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), em plena validade; 
8.4.1.1. Para as empresas com propostas vencedoras dos lotes 04 e 10, manutenção de 
balanças, deverá apresentar autorização do INMETRO, nos termos da Portaria 
INMETRO nº 65, de 28 de janeiro de 2015.”  
 
A situação demonstra uma fragilidade nos controles internos dos procedimentos de 
compras, uma vez que o artigo 50 da Lei nº 9.784/99 determina que os atos 
administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos 
jurídicos, em especial quando neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses (inciso 
I) ou imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções (inciso II). 
 
O Lanagro/RS foi questionado quanto à inclusão dos itens em referência no edital de 
licitação, manifestando-se nos termos que seguem, por meio do Ofício n.º 37/2016, de 
27 de abril de 2016: 
 

“No edital original, o Lanagro/RS não havia incluído essas exigências, porém o 
edital foi impugnado, conforme páginas 86-88 e páginas 91-92 do processo 
21043.000118/2015-04 por não solicitar o registro no CREA e autorização do 
INMETRO no caso da manutenção de balanças. 
 
O amparo legal para a inclusão destas exigências no edital é a lei 8.666/93 artigo 
27 e 30.  
 
Com relação à exigência de CREA na manutenção de Equipamentos, o Art. 30 da 
Lei 8.666/93 especifica, no inciso I, o seguinte: 'Art. 30. A documentação relativa 
à qualificação técnica limitar-se-á a: I - Registro ou inscrição na entidade 
profissional competente;'. No caso dos contratos de manutenção do equipamento, 
o responsável técnico da empresa normalmente é Engenheiro Mecânico, e a 
entidade profissional deste é o CREA. 
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Com relação à inclusão do item 8.4.1.1., conforme Portaria n.º 65, de 28 de 
janeiro de 2015 do INMETRO, compete ao Inmetro, por meio da Rede Brasileira 
de Metrologia Legal e Qualidade – Inmetro (RBMLQ-I), conceder autorização 
para fins de reparo e manutenção de instrumentos de medição regulamentados. 
 
De forma complementar, informamos que o Lanagro/RS possui acreditação do 
seu laboratório pelo INMETRO na norma ABNT ISO17025. Tal fato, exige que o 
Lanagro tenha cumprir uma série de requisitos técnicos, inclusive no que diz 
respeito à calibração e manutenção dos seus equipamentos. O Lanagro, para a 
manutenção da acreditação do seu laboratório junto ao INMETRO, sofre 
auditorias anuais ou bianuais para verificar as conformidades.” 

 
Cumpre registrar que foram aceitas as impugnações ao edital constantes no processo, 
efetuadas pelas Empresas RS Médica Ltda – ME e Kimenz Equipamentos Ltda EPP, 
assim como se verificou a existência de documentação que informa providências em 
relação à adequação do edital e termo de referência do Pregão nº 13/2015 quanto ao 
item manutenção de balanças, com o devido respaldo da área técnica da Unidade, 
conforme Memorandos nº 173/2015 – Lanagro/RS, de 09 de junho de 2015 e nº 
004/2015 – CME/Lanagro/RS, de 19 de junho de 2015. 
 
Ainda, importantes os esclarecimentos trazidos pelo Lanagro/RS em sua manifestação, 
quanto à necessidade de qualificação técnica do profissional responsável pela execução 
dos serviços de manutenção na área de Engenharia, incluindo o registro no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia. 
 
Todavia, tais justificativas, as quais possivelmente foram o suporte para a inclusão dos 
itens no edital, não foram devidamente apresentadas no processo, mediante parecer da 
área técnica responsável, razão pela qual se considera necessário um aprimoramento dos 
controles quanto à formalização da motivação dos atos administrativos nos autos dos 
processos licitatórios, em especial naqueles que afetem os interesses dos licitantes, 
manifestados mediante impugnações e recursos. 

  
##/Fato## 

1.2 Reforma, Ampliação e Modernização dos Laboratórios Nacionais 

Agropecuários (Lanagros)  

1.2.1 ORIGEM DO PROGRAMA/PROJETO                     

1.2.1.1 INFORMAÇÃO 
 
Informação básica da Ação Orçamentária Ação 152L - Reforma, Ampliação e 
Modernização dos Laboratórios Nacionais Agropecuários (Lanagros). 
 
Fato 
 
Trata-se da Ação Orçamentária Ação 152L – Reforma, Ampliação e Modernização dos 
Laboratórios Nacionais Agropecuários (Lanagros), que faz parte do Programa 2028 – 
“Defesa Agropecuária”, a qual foi a principal Ação executada pelo Lanagro/RS no 
exercício de 2014. Tem por finalidade a realização de reformas, adequação de 
instalações, ampliação e modernização dos seis Laboratórios Nacionais Agropecuários 
localizados em Campinas/SP, Pedro Leopoldo/MG, Goiânia/GO, Recife/PE, Belém/PA 
e Porto Alegre/RS, além de suas nove unidades avançadas, bem como a aquisição e 
instalação de equipamentos e a implantação de métodos com respostas analíticas mais 
rápidas e em maior volume, com vistas ao incremento das suas atividades, tais como: 
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análises fiscais, periciais, ensaios para diagnóstico de doenças e pragas na produção 
agropecuária, no controle de produtos de uso veterinário e de agrotóxicos, além de 
desenvolvimento e validação de métodos de análise laboratorial. 
 
A implementação da Ação se dá de forma direta pela Unidade, por meio da realização 
de despesas com a modernização da rede de laboratórios. 
 
Em decorrência do escopo de auditoria estabelecido pelos órgãos de controle interno e 
externo, o qual estabeleceu a referida Ação como base para a avaliação dos resultados 
qualitativos e quantitativos da Unidade, foram selecionados para análise procedimentos 
de compras executados em 2014 cujos recursos foram empenhados e inscritos em restos 
a pagar naquele exercício, com expressiva execução financeira no exercício objeto de 
exame. 
 
Cabe ressaltar que a Ação em comento não teve previsão na Lei Orçamentária de 2015. 
 
Instado a informar qual o montante de recursos executados/contratados na Ação 152L 
no exercício de 2014 e qual o montante desse recurso que foi inscrito em Restos a 
Pagar, o Lanagro/RS, por meio do Ofício nº 41/2016 – Lanagro/RS, de 29 de abril de 
2016, apresentou o quadro a seguir transcrito. 
 

Quadro – Execução da Ação Orçamentária 152L nos exercícios de 2014/2015. 
 

Descrição dos empenhos e pagamentos realizados em 2014 e 2015 referentes aos PIs MODERLAB13 
e REFORLAB13 (AÇÃO 152L) 

EMPENHO 
VALOR 

EMPENHA
DO 

Situação do 
pagamento 

FONTE AÇÃO PI OBJETO 

2014NE801542 116.700,00 Empenhos 
realizados ao final 
de 2014, para 
aquisição de 
equipamentos 

laboratoriais por 
importação direta. 
Os valores foram 
inscritos em Restos 

a Pagar. O 
pagamento foi 
realizado em 

24/02/2015. Valor 
total: 2.254.313,23  
(2015OB800122) 

100 152L 
MODERLA

B13 
Digestor Microondas 

2014NE801544 144.676,80 100 152L 
MODERLA

B13 

Incubadoras, 
refrigeradores, 
agitadores, 

2014NE801546 333.660,96 100 152L 
MODERLA

B13 
Cromatógrafo de 

íons 

2014NE801554 207.345,60 100 152L 
MODERLA

B13 
Densímetro 
Alcolyzer 

2014NE801557 
1.264.505,4

4 
100 152L 

MODERLA
B13 

Espectrômetro 
MALDI-TOF 

2014NE801558 187.424,43 388 152L 
REFORLA

B13 

Complementação do 
valor do 

2014NE801557 
Espectrômetro 
MALDI-TOF 

2014NE801528 19.200,00 
Pago em FEV de 
2015 (2015OB 

800088). 
388 152L 

REFORLA
B13 

Duas Roçadeiras 

2014NE801529 2.282,06 
Pago em JUN de 
2015 (2015OB 

800361). 
388 152L 

REFORLA
B13 

Soprador Costal 
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Descrição dos empenhos e pagamentos realizados em 2014 e 2015 referentes aos PIs MODERLAB13 
e REFORLAB13 (AÇÃO 152L) 

2014NE801533 574.120,00 
Pago em JUN de 
2015 (2015OB 

800363). 
388 152L 

REFORLA
B13 

Materiais de 
informática 

2014NE801550 19.509,00 
Pago em MAR de 
2015 (2015OB 

800146). 
388 152L 

REFORLA
B13 

10 freezeres 
horizontais 

2014NE801551 3.010,00 
Pago em FEV de 
2015 (2015OB 

800087). 
388 152L 

REFORLA
B13 

2 lavadoras de 
roupas 

2014NE801552 6.000,00 
Pago em FEV de 
2015 (2015OB 

800114). 
388 152L 

REFORLA
B13 

4 freezers 

2014NE801553 269.999,10 
Pago em MAR de 
2015 (2015OB 

800155). 
388 152L 

REFORLA
B13 

90  computadores 

2014NE800673 69.137,90 
Pago em NOV de 

2014 
(2014OB801191) 

100 152L 
MODERLA

B13 
Central de gases 

2014NE800674 12.136,00 
Pago em SET de 

2014 
(2014OB800928). 

100 152L 
MODERLA

B13 
Casa de gases 

2014NE801155 3.034,00 
Pago em JUN de 
2015 (2015OB 

800362) 
388 152L 

REFORLA
B13 

Casa de gases 
SLAV-SC 

2014NE801148 65.475,00 
Pago em DEZ de 

2014 
(2014OB801351). 

100 152L 
MODERLA

B13 
5 nobreaks 
10000kva 

2014NE801208 43.250,00 
Em MAR de 2015 
(2015OB800187). 

100 152L 
MODERLA

B13 
3 freezers industriais 

2014NE801313 38.099,00 
Pago em JAN de 

2015 
(2015OB800055). 

100 152L 
MODERLA

B13 
Container frigorífico 

2014NE801532 
1.415.421,4

1 

Inscritos em RP. 
Pagamentos 

iniciados em 2015. 
(2015OB800477, 
2015OB800734 e 
2015OB801113)   

Total de 
pagamentos 2015: 

462.858,18) 

388 152L 
REFORLA

B13 

Reforma do prédio 
do Alojamento 

(Prédio J) 

TOTAL 
AÇÃO 152L 

Valor total empenhado em 2014 : 4.794.986,70; 
Valor total pago em 2014: 146.748,90 

Valor inscrito em RP em 2014: 4.648.237,80 
Valor empenhado em 2015: 0,00 

Valor total pago em 2015: 3.695.674,57 
Fonte: Ofício nº 41/2016 – Lanagro/RS, de 29 de abril de 2016. 
 
Para análise da referida Ação foi efetuada amostragem não probabilística, considerando 
os critérios de materialidade, relevância e criticidade. Os exames realizados foram 
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voltados para a verificação da regularidade dos processos licitatórios, sendo que a 
profundidade contemplou os seguintes elementos: 
- Motivação da contratação; 
- Modalidade, objeto e valor da contratação; 
- Fundamentação da dispensa ou inexigibilidade; e 
- Regularidade do processo avaliado. 
  
##/Fato## 

1.2.2 OPORTUNIDADE DA LICITAÇÃO                      

1.2.2.1 CONSTATAÇÃO 
 
Adesão a Atas de Registro de Preços sem comprovação de adequabilidade dos itens 
ao valor de mercado e sem aprovação jurídica do órgão competente. 
 
Fato 
 
Constatou-se que o Lanagro/RS, quando da adesão às Atas de realização dos Pregões 
Eletrônicos nº 06/2013, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
Farroupilha – Campus São Borja/RS, e nº 33/2014, da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco, não realizou pesquisa de mercado que fundamentasse a vantajosidade das 
contratações, restando não comprovado que os preços constantes daquelas Atas de 
Registro de Preços estivessem condizentes com aqueles praticados no mercado. Ainda, 
as contratações não foram submetidas à análise jurídica do órgão competente, no caso a 
Advocacia-Geral da União. 
 
A seguir apresentamos os detalhes das duas contratações em que foi verificada a 
ausência de comprovação de adequabilidade dos itens ao valor de mercado: 
 
Adesão à Ata do Pregão Eletrônico nº 06/2013 do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia Farroupilha – Campus São Borja/RS. 
Objeto: 01 Posto de recepcionista e 02 postos de telefonistas. 
Contratada: VIP Sul Construções & Serviços Ltda. – ME. 
CNPJ: 13.682.207/0001-35 
Valor: R$ 86.593,56 
Contrato nº 26/2014. 
Data do Contrato: 29/12/2014 
Vigência: 12/01/2015 a 11/01/2016. 
 
Adesão à Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 33/2014 da Universidade 
Federal Rural de Pernambuco. 
Objeto: Equipamentos e Material Permanente – Equipamentos de Processamento de 
Dados. 
Contratada: Plugnet Comércio e Representações Ltda. 
CNPJ: 02.213.325/0001-88 
Valor: R$ 574.120,00 
Nota de Empenho: 2014NE801533 (sem contrato, conforme art. 62 da Lei nº 8.666/93). 
 
A adesão às Atas de Registro de Preços sem comprovação de adequabilidade dos itens 
ao valor de mercado está em desacordo com o disposto no art. 22 do Decreto nº 7.892, 
de 23 de janeiro de 2013, que autoriza a adesão à ata de registro de preços por qualquer 
órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, e desde que 
devidamente comprovada à vantagem da adesão, conforme transcrição a seguir: 
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“Art. 22.  Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de 
preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 
entidade da administração pública federal que não tenha participado do certame 
licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.” 

 
Também o TCU tem reiteradamente expedido orientações no sentido de que a adesão à 
ata de registro de preços demanda a comprovação da vantajosidade, como podemos ver 
nos acórdãos a seguir transcritos: 
 
Acórdão nº 1.233– Plenário, de 23 de maio de 2012: 

 
“9.3.3. quando realizarem adesão à ata de registro de preços atentem que: 
9.3.3.1. o planejamento da contratação é obrigatório, sendo que se o objeto for 
solução de TI, caso seja integrante do Sisp, deve executar o processo de 
planejamento previsto na IN - SLTI/MP 4/2010 (IN - SLTI/MP 4/2010, art. 18, 
inciso III) ou, caso não o seja, realizar os devidos estudos técnicos preliminares 
(Lei 8.666/1993, art. 6º, inciso IX); 
9.3.3.2. devem demonstrar formalmente a vantajosidade da adesão, nos termos do 
Decreto 3.931/2001, art. 8º; (Grifamos) 
9.3.3.3. as regras e condições estabelecidas no certame que originou a ata de 
registro de preços devem ser conformes as necessidades e condições 
determinadas na etapa de planejamento da contratação (Lei 8.666/1993, art. 6º, 
inciso IX, alínea d, c/c o art. 3º, § 1º, inciso I, e Lei 10.520/2002, art. 3º, inciso 
II);” 

 
Acórdão nº 509 – Plenário, de 11 de março de 2015: 
 

“Para justificar a adesão, cabe ao órgão contratante detalhar as necessidades 
que pretende suprir por meio do contrato e demonstrar sua compatibilidade com 
o objeto discriminado na ata de registro de preço, não lhe socorrendo a mera 
reprodução, parcial ou integral, do plano de trabalho do órgão que realizou a 
licitação.   
 
Para evidenciar a vantagem da adesão, é mister que o contratante demonstre a 
metodologia utilizada, confrontando os preços unitários dos bens e serviços 
constantes em ata de registro de preço com referenciais válidos de mercado. ” 
(Grifamos) 

 
A ausência de análise jurídica pelo órgão competente fere o disposto no parágrafo único 
do art. 38 da Lei nº 8.666/93, na redação que lhe foi dada pela Lei nº 8.883/94, que 
assim dispõe: 
 

“Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo 
administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a 
autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio 
para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente: 
(...) 
Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, 
acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas 
por assessoria jurídica da Administração.” 

  
##/Fato## 

Causa 
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Inadequação dos procedimentos internos de execução da adesão a registros de preços de 
outras instituições sem prévia avaliação do mercado, aliado ao entendimento 
equivocado da desnecessidade de análise jurídica prévia em instrumentos contratuais 
derivados daquelas adesões. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Instado a se manifestar sobre a ausência de comprovação de adequabilidade dos itens ao 
valor de mercado, o Gestor encaminhou, por meio do Ofício nº 36/2016 – Lanagro/RS, 
de 26 de abril de 2016, a seguinte manifestação: 
 

“Em relação ao pregão nº 33/2014 da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco, realmente não foi realizada a pesquisa de preço anterior a adesão à 
ata de registro de preço.  
 
Em relação ao Pregão Eletrônico nº 06/2013 (limpeza, VIPSUL), do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha – Campus São Borja/RS, 
não foi realizada a pesquisa de preço no momento em que foi realizada a adesão 
à ata de registro de preço citada. Porém, no momento da renovação do contrato, 
foi realizada a pesquisa, conforme consta nas páginas 248-253 do processo (em 
anexo), demonstrando que os valores aplicados pelo LANAGRO/RS eram 
vantajosos em comparação com a mediana dos preços de mercado.” 

 
Sobre a ausência de aprovação jurídica do órgão competente, o Gestor, por meio do 
mesmo expediente, apresentou a seguinte manifestação: 
 

“Esclarecemos que o Lanagro-RS procedeu desta forma pois não encontrou na 
legislação uma obrigatoriedade de envio para análise jurídica no caso de adesão 
às atas de registro de preços. 
 

No citado parágrafo único do artigo 38 da Lei nº 8.666/93, consta que: “As minutas de 
editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem 
ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração.”. 
Assim, nossa interpretação é a seguinte: Tanto no caso em que um órgão adere a uma 
ata (carona), quanto no caso em que o órgão figura como um dos participantes, não há 
necessidade de envio para análise jurídica desse órgão, visto que essa etapa já foi 
previamente cumprida pelo órgão gerenciador. Caso contrário, haveria na prática o 
envio replicado para Consultoria Jurídica de vários órgãos, perdendo-se em parte o 
sentido e os benefícios das adesões ou participações em pregões de registros de 
preços.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
O Gestor admite que não realizou a devida pesquisa de mercado para fins de 
comprovação da vantajosidade das contratações avaliadas. 
 
É verdade que quando da renovação do contrato decorrente da adesão à Ata do Pregão 
Eletrônico nº 06/2013, com a Empresa VIPSUL, o Gestor realizou a pesquisa de valor 
do mercado, demonstrando a compatibilidade do valor contratual ao de mercado. 
Contudo, mantemos o apontamento para acompanhamento das futuras contratações 
realizadas pelo Lanagro/RS. 
 
Com relação a não aprovação das contratações pela consultoria jurídica, a defesa 
apresentada pelo Gestor é de que não há menção expressa na norma de que a adesão à 
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ata de registro de preços exige a análise jurídica. E, ainda, que essa etapa já foi 
cumprida pelo órgão gerenciador do registro de preços. Ressalte-se que o disposto no 
parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/1993 não se restringe apenas à fase interna da 
licitação, alcançando todo e qualquer contrato firmado pela administração pública. 
Dessa forma, as contratações realizadas pelo Lanagro/RS por meio da adesão às atas de 
realização dos Pregões Eletrônicos nº 06/2013 (Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia Farroupilha – Campus São Borja/RS) e nº 33/2014 (Universidade Federal 
Rural de Pernambuco) não foram previamente examinadas e aprovadas pela assessoria 
jurídica, especialmente a adesão à Ata do Pregão Eletrônico nº 06/2013 que originou o 
Contrato nº 26/2014. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Realizar a devida pesquisa de mercado que comprove a vantajosidade 
das contratações quando da adesão a ata de registros de preços de outros 
órgãos/unidades da administração pública. 
 
Recomendação 2: Submeter consulta à AGU sobre a necessidade de que as minutas de 
contratos decorrentes de adesão a atas de registro de preços ("Carona") sejam 
submetidas ao prévio exame e aprovação da assessoria jurídica da Unidade, no caso 
específico, a Consultoria Jurídica da União no Estado do Rio Grande do Sul/AGU. 
 
 
1.2.2.2 INFORMAÇÃO 
 
Discordância entre as partes quanto à repactuação relativa à contratação de 
serviços de engenharia pelo Lanagro/RS, decorrente do Pregão nº 21/2014. 
 
Fato 
 
Efetuou-se a análise do Pregão nº 21/2014 (Processo nº 21043.000777/2014-13), cujo 
objeto é a execução de serviços de engenharia para a reforma de um prédio para 
utilização pela Coordenação do Lanagro/RS. Dele resultou a contratação da empresa 
Install Instaladora Elétrica Eireli – ME (CNPJ nº 00.820.150/0001-41), mediante o 
Contrato n.º 25/2014, no valor de R$ 1.415.421,41, com vigência de 26 de dezembro de 
2014 a 09 de junho de 2016. 
 
Verificou-se a existência de documentação relativa à minuta do primeiro termo aditivo 
ao final do volume IV do processo (fls. 729 e 730). Entretanto, não se constatou o 
desfecho da repactuação contratual dentre os documentos disponibilizados. 
 
No mesmo volume, observou-se a existência de cópia de um Boletim de Medição de 
Serviços (BMS) nº 04, com data de 07 de janeiro de 2016 (fls. 736 a 747), no valor de 
R$ 205.712,07, não obstante na documentação disponibilizada tenham sido verificados 
apenas três processos de pagamento, perfazendo um total pago de R$ 408.102,64 no 
exercício de 2015, conforme dados dispostos no quadro a seguir: 
 

Quadro – Execução financeira do Contrato nº 25/2014 
 

Documento Data Valor (R$) Ordem 
Bancária 

Data Valor (R$) Nº Nota 
Fiscal 

BMS nº 01 14/05/2015 92.999,47 2015OB800477 26/06/2015 78.447,35 49 
BMS nº 02 12/08/2015 127.938,91 2015OB800734 03/09/2015 115.504,49 86 
BMS nº 03 25/11/2015 241.919,80 2015OB801113 08/12/2015 214.150,80 103 
BMS nº 04 07/01/2016 205.712,07 - - - - 

Total 668.570,25 - - 408.102,64 - 
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Fonte: Exames efetuados pela CGU no período de 11 a 18 de abril de 2016. 
 
Questionado sobre o fato por meio da Solicitação de Auditoria n.º 201601476/005, o 
Lanagro/RS emitiu a seguinte manifestação, mediante o Ofício nº 36/2016 – 
Lanagro/RS, de 28 de abril de 2016: 
 

“O Boletim de Medição de Serviços nº 04, páginas 736-747 se refere a execução 
dos serviços do contrato original. 
 
Não foi realizada a assinatura do termo aditivo do contrato (páginas 729-730), 
porque a empresa executante está atrasada na execução dos serviços e porque a 
mesma não aceitou os valores propostos, conforme tabela SINAPI.  
 
A fiscalização do contrato está medindo todos os serviços em execução, para 
verificar o aumento na quantidade destes para composição final de termo aditivo 
que contemplará a aumento de valores e prazo para conclusão do contrato. 
 
Estamos aguardando a finalização da medição dos serviços executados para 
chegarmos a um valor final e procedermos ao termo ativo. 
 
Estamos anexando as memórias de cálculo das medições já realizadas.” 

 
Diante do exposto, verifica-se que existe desacordo entre a empresa contratada e o 
Lanagro/RS sobre os valores a serem aditados. 
 
Ressalte-se que não foram disponibilizados outros documentos além das memórias de 
cálculo das medições já efetuadas, conforme mencionado na manifestação da Unidade. 
 
Como fato superveniente ao encerramento do exercício, cabe destacar que até o 
encerramento dos trabalhos de campo as tratativas entre as partes não haviam se 
encerrado, impedindo a esta equipe de auditoria emitir opinião quanto ao fato, em 
especial quanto à regularidade da repactuação contratual e ao acompanhamento da 
prestação dos serviços de engenharia. 

  
##/Fato## 

1.2.2.3 INFORMAÇÃO 
 
Falta de comprovação, nos autos de processo de pagamento, da regularidade fiscal 
da empresa contratada, relativamente às esferas municipal e estadual. 
 
Fato 
 
Com referência ao Contrato n.º 25/2014, firmado com a Empresa Install Instaladora 
Elétrica Eireli – ME (CNPJ n.º 00.820.150/0001-41), em análise aos processos de 
pagamento relacionados ao referido Contrato, verificou-se a falta de comprovação, pela 
empresa prestadora dos serviços, da regularidade fiscal na esfera municipal e estadual 
em relação ao pagamento efetuado por meio da 2015OB00477 (Processo n.º 
21043.000312/2015-81), no valor de R$ 78.447,35, com data 26 de junho de 2015. 
 
Tal fato restou evidenciado pelo item IV da Declaração emitida a partir do Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – Sicaf, datada de 25 de junho de 2015, em 
que se verifica o prazo de validade vencido, conforme reproduzido a seguir: 
 
“IV – Regularidade Fiscal Estadual/Municipal: 
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Receita Estadual/Distrital validade: 05/06/2015 
Receita Municipal validade: 13/06/2015” 
 
O Lanagro/RS emitiu a seguinte manifestação quanto ao fato, mediante o Ofício nº 
36/2016 – Lanagro/RS, de 28 de abril de 2016: 
 

“Trata-se do processo de pagamento da empresa Install Instaladora Elétrica – 
ME, efetuado através da ordem bancária 2016OB800477 do dia 26.06.2015. 
Informamos que ao consultar o SICAF na data de 25.06.2015, a empresa estava 
com as situações de Regularidade Fiscal Estadual/Municipal vencidas (05.06 e 
13.06.2015, respectivamente). Solicitamos através de e-mail a regularização das 
mesmas. A empresa nos enviou somente a negativa municipal (cópia em anexo 
datada de 26.06.2015), que por um lapso de nossa parte, não anexamos ao 
processo. Quanto à certidão estadual, realmente não nos foi encaminhada, porém 
o pagamento foi realizado, o que realmente implicou em um não cumprimento 
completo dos requisitos para o pagamento. De forma complementar, informamos 
que, no pagamento seguinte, realizado em 08/12/2015, todas as certidões já 
estavam regularizadas.” 

 
Diante da resposta apresentada, verifica-se que a Unidade reconhece a ocorrência da 
situação apontada. Segundo as informações prestadas e documentos disponibilizados, 
observa-se que a mesma manteve contato com a empresa contratada para demonstrar a 
situação de regularidade fiscal antes do pagamento. 
 
Nessa ocasião, entretanto, as desconformidades não foram sanadas, tendo ocorrido o 
pagamento mediante a Ordem Bancária n.º 800477, na data de 26 de junho de 2015, 
restando sem comprovação no processo da regularidade fiscal da contratada junto à 
Receita Estadual. 
 
Não obstante, no que se refere aos pagamentos subsequentes, efetuados mediante as 
Ordens Bancárias 2015OB800734, de 03 de setembro de 2015 (Processo n.º 
21043.000475/2015-64), e 2015OB801113, de 08 de dezembro de 2015 (Processo n.º 
21043.000702/2015-51), verificou-se a comprovação da regularidade fiscal na esfera 
estadual. 

  
##/Fato## 

2 CONTROLES DA GESTÃO                           

2.1 CONTROLES INTERNOS                             

2.1.1 AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS               

2.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 
Registro das informações referentes aos procedimentos disciplinares instaurados 
no sistema CGU-PAD. 
 
Fato 
 
Conforme informações apresentadas no item 4.2 do Relatório de Gestão 2015 (fls. 76 e 
77), no referido exercício foram abertos dois procedimentos administrativos para 
apuração de ilícitos: os Processos nº 21043.000430/2015-90 e nº 21043.000872/2014-
55, ambos instaurados pela Superintendência Federal de Agricultura do RS – SFA/RS. 
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No mesmo item o Gestor informou os nomes dos dois servidores designados por 
Portaria para gerenciamento dos processos no CGU-PAD. Contudo não realizou a 
inserção dos dois procedimentos no Sistema, já que foram conduzidos no âmbito da 
SFA/RS. Ressalte-se que o Processo nº 21043.000430/2015-90 foi instaurado e 
registrado no Sistema pela SFA/RS, restando o Processo nº 21043.000872/2014-55 não 
registrado no CGU-PAD. 
 
Instado a esclarecer as razões dos processos terem sido instaurados pela SFA/RS, bem 
como, a ausência de registro do Processo nº 21043.000872/2014-55 no CGU-PAD, o 
Gestor, por meio do Ofício nº 28/2016, de 11 de abril de 2016, apresentou os seguintes 
esclarecimentos: 
 

“A razão dos procedimentos terem sido instaurados pela SFA/RS foi a tentativa 
de conferir maior segurança sob o ponto de vista da legalidade, pois: 
 a) A responsabilidade pelos atos de gestão de pessoas de todos os servidores do 
estado, inclusive do Lanagro, é da SFA. 
 b) As questões de instauração e julgamentos de PADs e sindicâncias, sob o ponto 
de vista deste Lanagro-RS, tem sido objeto de dúvida nos atuais regimentos das 
unidades do MAPA.  
c) Também nos causou dúvida o Mem. Circ. nº 03/2015/CORREG/SE/MAPA, da 
Corregedoria do MAPA, com o seguinte teor: 
O Decreto nº 8492, de 13 de julho de 2015, aprovou a nova estrutura regimental 
do MAPA. No que tange ao aspecto correcional, extinguiu a Coordenação-Geral 
de Procedimentos Disciplinares – CGPAD/SE e instituiu a Corregedoria – 
CORRERG/SE, órgão que por sua vez é subordinado administrativamente à 
Secretaria-Executiva e tecnicamente à Corregedoria-Geral da União – CGU. 
Destarte, de acordo com o art. 5º do Decreto supracitado é competência da 
Corregedoria: 
III – avocar ou instaurar processo ou procedimento disciplinar de competência 
originária das unidades descentralizadas do MAPA, sem prejuízo do disposto no 
art. 18 da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003. 
E consonante a esse dispositivo, foi delegada, por meio da Portaria/SE nº 1303, 
de 18 de agosto de 2015, competência ao Corregedor da Secretaria-Executiva 
para: 
I – relativamente às sindicâncias e processos administrativos disciplinares: 
a) instaurar, de ofício ou por determinação superior, e decidir pelo 
arquivamento, em sede de juízo de admissibilidade; 
b) prorrogar prazos, reconduzir e substituir membros de comissões. 
II – Submeter ao exame da Consultoria Jurídica – CONJUR os processos e 
documentos relacionados às suas competências. 
Portanto, gostaríamos de ratificar os novos procedimentos a serem adotados por 
esta Corregedoria: 
1. As Superintendências permanecem como órgãos instaurados para apurações 
de fatos ocorridas em sua jurisdição. Instaurações realizadas pela Corregedoria 
ocorrerão apenas em casos de avocação de processo ou que envolvam a 
autoridade máxima do órgão. 
2. Os Presidentes de Comissões instauradas por esta Corregedoria, deverão 
encaminhar os diversos ofícios pertinentes à suas comissões somente à 
Corregedoria/SE/MAPA, impreterivelmente via Protocolo/SE. 
Para quaisquer outras dúvidas, a equipe desta Corregedoria encontra-se à 
disposição para saná-las pelo endereço eletrônico 
corregedoria.se@agricultura.gov.br ou pelo telefone (61) 3218.6291 / 3218.2428. 
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Observe-se que no Mem. Circ. nº 03/2015/CORREG/SE/MAPA consta que: “As 
Superintendências permanecem como órgãos instaurados”, sendo que os 
Lanagros não foram incluídos. 
 
Assim, para elucidar esta dúvida, a Coordenação do Lanagro-RS encaminhou a 
seguinte consulta para a Corregedoria do MAPA: 
‘Prezado Corregedor 
Em atenção ao Memorando Circular n° 003/2015/CORREG/SE/MAPA, 
solicitamos vossos préstimos em nos esclarecer o seguinte: 
1) Considerando que na estrutura regimental do MAPA não há uma relação de 
subordinação entre SFAs e Lanagros, quando ocorrer uma situação de 
instauração de PAD ou Sindicância no âmbito do Lanagro, qual seria a 
autoridade responsável pela instauração? 
2) Da mesma forma, em situações de instauração de PAD ou Sindicância no 
âmbito do Lanagro, qual seria a autoridade responsável pelo julgamento? 
3) Cabe informar que, na minuta de regimento da SDA, da CGAL e Lanagros, 
que está sendo trabalhada em conjunto com CGAL e CGPLAN, consta como uma 
das competências dos Coordenadores dos Lanagros: 
VI - instaurar sindicância e processo administrativo disciplinar, para apuração 
de irregularidades, aplicando as penalidades previstas na legislação pertinente;’ 
 
Em resposta, a Corregedoria do MAPA, encaminhou o seguinte esclarecimento: 
‘Prezada Coordenadora do Lanagro/RS, 
A pedido do Dr. George Cardoso, em resposta à consulta formulada por Vossa 
Senhoria no corpo do e-mail abaixo, esclarecemos que: 
1) segundo o atual regimento interno dos Laboratórios Nacionais Agropecuários, 
art. 16, inciso VII, compete ao titular de cada Lanagro fazer instaurar os 
procedimentos disciplinares que visem apurar possíveis irregularidades que, em 
tese, tenham ocorrido em seu âmbito. Em outras palavras, a competência para a 
instauração de procedimentos disciplinares é determinada em razão do lugar da 
possível transgressão funcional; 
2) a competência para o julgamento do processo disciplinar, por outro lado, é 
determinada em razão da pena a ser infligida. Para defini-la, leva-se em conta a 
recomendação aposta pela Comissão Processante no Relatório Final dos seus 
trabalhos. A regra é a seguinte: 
2.1) se a sugestão for de aplicação de pena de advertência ou suspensão de até 30 
dias, o procedimento deve ser julgado pela própria autoridade que o instaurou 
(ex.: processo disciplinar instaurado pelo Coordenador do Lanagro que vá ser 
julgado pelo próprio Coordenador do Lanagro) - art. 141, inciso III, da Lei n. 
8.112/90; 
2.2) se a sugestão for arquivamento dos autos, por falta de materialidade ou 
autoria disciplinares, de igual forma, deve a própria autoridade que instaurou o 
procedimento cuidar de julgá-lo (ex.: idem); 
2.3) se a pena sugerida for de destituição do cargo em comissão, os autos 
deverão ser julgados pela autoridade "que houver feito a nomeação", é a própria 
dicção do inciso IV do art. 141 da Lei n. 8.112/90; e 
2.4) se o Colegiado, por outro lado, alvitrar que seja aplicada a pena de 
suspensão de mais de 30 dias ou de expulsão do serviço público (de demissão e 
de cassação de aposentadoria ou disponibilidade), nesse caso, os autos deverão 
ser remetidos à Ministra de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
para julgamento, nos termos do art. 141, incisos I e II, da Lei n. 8.112/90 c/c o 
Decreto n. 3.035/99. 
Ainda sobre o tema competência para o julgamento, vale acrescentar que, essa 
competência é firmada também considerando a relação de hierarquia entre o 
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acusado e a autoridade julgadora, afinal o poder disciplinar é decorrente do 
poder hierárquico da Administração. Com isso, quero apenas aditar ao que já foi 
dito que, nos casos de procedimentos disciplinares instaurados no MAPA para 
apurar possíveis irregularidades de vários acusados, dentre eles um empregado 
cedido de uma empresa pública, p. ex., a autoridade pública pode instaurar o 
procedimento regularmente, com o fito de apurar possível ilícito funcional que 
tenha ocorrido em seu âmbito de atuação, mas, na hora de julgar o procedimento, 
apenas julgará os servidores do MAPA, devendo se abster de julgar o referido 
empregado público, caso em que remeterá os autos à empresa pública ao qual ele 
é vinculado, para que a autoridade de lá o julgue. 
3) pelo que informado, a minuta de novo regimento interno da SDA, CGAL e 
Lanagros vai perpetuar o que já é determinado pelos atuais regimentos da SDA 
(art. 103, X) e dos Lanagros (artigo referido no item 1) e, ao que nos parece, está 
de acordo com as já aludidas disposições da Lei n. 8.112/90, contanto que 
interpretado da forma como explicamos no item 2 deste e-mail.’ 
 
Portanto, agora contamos com o devido esclarecimento de que os processos 
podem ser instaurados pelo próprio Lanagro-RS, e assim será procedido nos 
próximos casos. 
 
Realmente houve um período de indefinição entre Lanagro-RS e SFA-RS em 
relação ao lançamento no CGU-PAD. Para elucidar a questão, em 28/03/2016, 
foi realizada uma reunião entre a Coordenadora do Lanagro-RS e o 
Superintendente da SFA-RS, na qual ficou definido que o lançamento seria 
realizado pela SFA-RS, o que realmente foi feito no dia 08/04/2016, conforme 
comprovante em anexo.” 

 
Verifica-se, assim, que a partir da manifestação da Corregedoria do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Mapa a Unidade tomou ciência de que a 
competência para a apuração e instauração de procedimentos administrativos 
disciplinares é sua, comprometendo-se assim a fazer para fatos futuros, bem como a 
execução dos respectivos registros no sistema CGU-PAD. 
  
##/Fato## 

2.1.1.2 INFORMAÇÃO 
 
Acompanhamento do atendimento das recomendações emitidas pela CGU, 
especialmente acerca da gestão do patrimônio imobiliário de responsabilidade da 
Unidade e a correção dos respectivos registros contábeis. 
 
Fato 
 
O acompanhamento do atendimento às recomendações deste Controle Interno para a 
Unidade foi efetuado mediante a revisão do Plano de Providências Permanente - PPP do 
Laboratório Nacional Agropecuário – Lanagro/RS. 
 
Foram analisadas as recomendações pendentes de atendimento, constantes do Relatório 
de Auditoria nº 201407139. A manifestação da Unidade e as respectivas análises 
efetuadas foram atualizadas no Sistema Monitor desta CGU. 
 
O resultado da avaliação do cumprimento das recomendações é demonstrado no quadro 
a seguir: 
 

Quadro – Cumprimento das recomendações da CGU 
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Qtde. de Recomendações com prazo de atendimento expirado: 10 
Qtde. de Recomendações expiradas que foram 

atendidas 
Qtde. de Recomendações expiradas e ainda 

Pendentes (*) 
7 3 

Fonte: Plano de Providências Permanente do Lanagro/RS extraído do Sistema Monitor em 06/05/2016. 
(*) Considera-se pendente a recomendação que não foi atendida ou que foi parcialmente atendida. 
 
Ademais, a partir da análise do PPP, apresenta-se a seguir a relação das recomendações, 
derivadas do Relatório de Auditoria nº 201407139, que tem como objeto a gestão do 
patrimônio da Unidade, as quais receberam atenção especial no escopo negociado entre 
CGU e TCU. Agrega-se às mesmas a manifestação apresentada pela Unidade, por meio 
do Ofício nº 36/2016 – Lanagro/RS, de 28 de abril de 2016, sobre as providências 
adotadas para o seu atendimento: 
 
Quadro – Providências adotadas pela Unidade para as recomendações relativas a 

gestão do patrimônio. 
 

Constatação Recomendação Manifestação da Unidade 
Falta de levantamento de 
Inventário de Bens Imóveis 
relativo ao exercício de 2013. 

Efetuar levantamento físico 
inicial, que pode ser realizado de 
imediato, de todos os bens 
imóveis que estão sob a 
responsabilidade do 
LANAGRO/RS, exceto os bens 
cedidos e que são de terceiros 
(SFA/RS e SFA/SC), com 
descrição sucinta dos prédios, 
benfeitorias e instalações, 
localização espacial, indicação 
da identificação de cada um, 
objeto de uso e o estado de 
conservação em que se 
encontrava na data do 
levantamento, o que servirá de 
base inicial para os inventários 
consecutivos anuais, os quais 
deverão ser realizados em 
consonância com o 
encerramento dos respectivos 
exercícios. 

“O inventário de bens móveis na 
forma de tombamento para o 
encerramento do exercício de 
2015 foi concluído em 
18/04/2016, conforme processo 
21043.000114/2015-18. 
 
O Lanagro/RS designará nova 
comissão para o levantamento 
inicial de todos os bens imóveis 
conforme solicitado no 
Memorando 026/2016 de 
28/04/2016.” 

Falta de setor próprio ou 
servidor designado 
especificamente para o controle 
e acompanhamento da situação 
dos bens imóveis de uso especial 
da União sob a responsabilidade 
da Unidade. 

Verificar a necessidade de 
designar servidor para 
acompanhar a gestão do 
patrimônio imobiliário da 
Unidade, bem como avaliar a 
oportunidade e conveniência de 
proceder consulta ao Órgão 
Central acerca da possibilidade 
de implantação de setor próprio 
para o controle sobre imóveis, 
com vistas a assegurar a 
preservação e a adequada gestão 
patrimonial da Unidade. 

“Com a realização do concurso 
público, um dos novos Agentes 
Administrativos, o qual entrou 
em exercício em novembro de 
2014, foi designado para atuar 
na Unidade de Patrimônio. 
Atualmente está recebendo 
treinamento e familiarizando-se 
com as funções e posteriormente 
passará a assumir a gestão do 
patrimônio imobiliário do 
Lanagro. Inclusive, o novo 
servidor realizou treinamento 
específico de Controle 
Patrimonial na ESAF e já foi 
nomeado através da portaria 
número 076/2016 como 
responsável pela unidade 
patrimonial do Lanagro/RS (em 
anexo).” 

Falta de regularização das Obras 
em Andamento já concluídas 

Buscar a regularização, junto à 
Superintendência do Patrimônio 

“Solicitamos informações 
referentes aos RIPs 
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Constatação Recomendação Manifestação da Unidade 
junto à SPU/RS. Baixa contábil 
procedida pelo LANAGRO/RS 
em conta transitória sem a 
correspondente apropriação em 
conta adequada. Inconsistência 
no Balanço Patrimonial da 
Unidade. 

da União no Estado do Rio 
Grande do Sul, dos registros de 
sistema e contábeis das obras já 
concluídas e recebidas, com 
posterior transferência da sua 
utilização ao LANAGRO/RS, a 
qual deverá ser objeto de registro 
no sistema SPIUnet. 

8801.00424.500-0 situado na 
Estrada da Ponta Grossa, 3036 
na cidade de Porto Alegre, e 
8903.00006.500-0 situado na BR 
386 – Km 137 s/nº na cidade de 
Sarandi, pois em consulta ao 
SPIUNET não encontramos 
dados para esta consulta. 
Também solicitamos 
informações conforme Ofício 
004/2014 DAD/LANAGRO/RS 
de como devemos proceder para 
registrar o valor de R$ 
537.351,23, referente às obras já 
concluídas e recebidas no RIP 
8801.00424.500-0. Não 
recebemos resposta quanto à 
segunda questão (registrar o 
valor de R$ 537.351,23 no RIP). 
O Lanagro/RS está formalizando 
essa demanda, conforme Ofício 
040/2016 Lanagro/RS, de 
28/04/2016.” 

Registrar o valor de R$ 
537.351,23, impropriamente 
baixado e referente à obra 
concluída em anos anteriores, 
em conta do Ativo Permanente 
correspondente à natureza do 
bem ao qual será incorporada, 
com conta corrente 
especificamente criada para a 
situação provisória, com a 
finalidade de dar propriedade ao 
Balanço Patrimonial, haja vista a 
permanência da pendência da 
situação do bem existente, até 
que seja efetuada a regularização 
do imóvel ao qual pertence com 
a atualização e transferência da 
sua utilização ao 
LANAGRO/RS, momento em 
que o registro provisório deverá 
ser baixado.” 

“Em relação a recomendação 
02, estamos entrando em contato 
com a contabilidade do MAPA 
para verificar como faremos a 
vinculação a uma conta corrente 
provisória. ” 

Fonte: Ofício nº 36/2016 – Lanagro/RS, de 28 de abril de 2016. 
 
Verifica-se que os gestores têm adotado medidas no sentido de sanar todas as falhas 
apontadas, o que ainda não foi possível, tendo em vista aguardarem 
providências/orientações do órgão regional da Superintendência do Patrimônio da 
União – SPU/RS e da Setorial Contábil do Ministério da Agricultura. 
  
##/Fato## 

3 GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS         

3.1 CONTRATOS DE OBRAS, COMPRAS E SERVIÇOS         

3.1.1 CONTRATOS SEM LICITAÇÃO                        

3.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 
Regularidade dos processos de contratações por meio de compra direta (dispensa e 
inexigibilidade de licitação) analisados. 
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Fato 
 
Para avaliar a gestão de compras e contratações, especialmente no que diz respeito à 
regularidade dos processos sem licitação, foi selecionada amostra dos processos de 
contratação direta por dispensa e inexigibilidade. Os critérios utilizados na escolha da 
amostra foram a materialidade, a criticidade e a relevância, tomando por base os quinze 
contratos com maior volume de recursos envolvidos em execução na Unidade no 
exercício sob exame.  
 
Os processos de compra direta por meio de inexigibilidade e dispensa de licitação estão 
relacionados no quadro a seguir: 
 

Quadro – Dispensas e Inexigibilidades de licitação analisadas 
 

Processo nº Tipo Objeto 
Fornecedor / 
CNPJ do 

Fornecedor 

Base 
legal 

Valor 
contratado 

(R$) 

21043.000141
/2015-91 
 

Inexigibilidade 

Prestação de 
serviços 
correspondente ao 
uso de software 
denominado 
Banco de Preços a 
proveito do 
Lanagro/RS. 

NP Capacitação e 
Soluções 
Tecnológicas Ltda / 
07.797.967/0001-95 

Caput do 
art. 25 da 
lei 
8.666/93 
 

15.980,00 

21043.000503
/2015-43 Dispensa 

Prestação de 
Serviços de 
locação de 
equipamentos 
reprográficos 
multifuncionais 
digitais novos, em 
proveito do 
Lanagro/RS. 

Copiadoras Astoria 
Ltda – ME / 
92.732.676/0001-98 

Inc. IV 
do art. 24 
da Lei n. 
8.666/93 
 

25.200,00 

21043.000808
/2014-74 Dispensa 

Aquisição de água 
mineral, sem gás, 
garrafão de 20 
litros, em proveito 
do Lanagro/RS. 

Três Cachoeiras 
Comércio de 
Gêneros 
Alimentícios Ltda - 
ME / 
14.476.648/0001-43 

Inc. II do 
art. 24 da 
Lei n. 
8.666/93 
 

7.980,00 

Fonte: Exames efetuados pela CGU no período de 11 a 18 de abril de 2016. 
 
Relativamente aos processos de dispensa e inexigibilidade de licitação analisados, não 
se verificou impropriedades nas contratações. 

  
##/Fato## 

3.1.1.2 INFORMAÇÃO 
 
Boas práticas administrativas adotadas pela Unidade, relacionadas à 
disponibilização de informações na intranet local e ao desenvolvimento de sistemas 
informatizados. 
 
Fato 
 
Verificou-se que o Lanagro/RS possui página de Intranet local em que estão 
disponíveis, a todos os colaboradores, informações relacionadas a normativos internos 
atinentes às diferentes áreas de atuação da Unidade, assim como modelos de 
documentos e outros elementos de comunicação interna. Especificamente em relação à 
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gestão de compras e contratos, a referida ferramenta traz uma série de funcionalidades 
que ajudam a adequada execução dos procedimentos da área. 
 
Foi solicitado à Unidade que relacionasse as principais informações disponíveis em sua 
Intranet consideradas úteis ao bom desempenho da gestão. O gestor informou, por meio 
do Ofício n.º 37/2016, de 27 de abril de 2016, o que segue: 
 

“A estruturação da Intranet do LANAGRO/RS foi configurada para permitir que 
todos os colaboradores possam acessar os documentos gerenciais (de gestão e do 
sistema de gestão da qualidade) além de sistemas internos de gerenciamento de 
amostras, abertura de chamados de manutenção de equipamentos, suporte de TI e 
controle de contratos. Assim, procedimentos relacionados a gestão de 
documentos e planilhas referentes aos contratos vigentes, valores e prazos de 
vigência estão disponíveis de forma rápida e atualizada a qualquer colaborador 
que necessite destas informações.  
Na intranet Também está disponível telefones e ramais do Lanagro e da SFA/RS, 
o jornal de circulação interna, link para e-mail funcional, link para sistema de 
patrimônio e modelo de documentos de uso interno.  
A intranet permite acesso rápido, confiável e padronizado de informações, 
documentos e sistemas do Lanagro. 
De forma complementar, o LANAGRO/RS está implementando um Sistema 
Informatizado de Gerenciamento de Informações Laboratoriais (do inglês, 
Laboratory Information Management System - LIMS). Este sistema está sendo 
implementado em todas as unidades do LANAGRO/RS e permitirá a gestão 
central em Brasília (CGAL) obter informações em tempo real a partir de 
relatórios gerenciais obtidos diretamente do sistema. Internamente, é possível 
realizar o controle desde aspectos administrativos quanto técnicos em todas as 
etapas do processo gerando ganho das garantias de controle, aumento de 
produtividade e redução de custos.” 
 

Observou-se, ainda, o funcionamento do Sistema de Gestão de Contratos e Pessoal, o 
qual foi desenvolvido por técnicos da área de tecnologia de informação da Unidade, que 
permite, além do cadastro e ocorrências funcionais dos servidores da Unidade, o 
controle de documentos e dados relacionados a contratos administrativos e de sua 
fiscalização, inclusive os referentes aos serviços terceirizados. Nessa linha, o sistema 
proporciona o controle dos funcionários terceirizados mediante o cadastro dos dados 
pessoais e registro dos períodos trabalhados e dos afastamentos, permitindo ainda a 
realização de filtros por categorias e exportação dos dados no formato de planilha. 
Outro aspecto positivo é que as principais funcionalidades do Sistema estão descritos 
em manual para os usuários (versão fevereiro/2014). 
 
Todavia, as informações relativas aos contratos constantes no sistema não estavam 
totalmente atualizadas, tendo sido informado pelo gestor que o sistema está em fase de 
aprimoramentos para uma nova versão. 
 
Sobre o referido Sistema, obteve-se as seguintes informações adicionais, 
disponibilizadas pelo Lanagro/RS por intermédio do Ofício n.º 37/2016, de 27 de abril 
de 2016: 
 

“O sistema SGCP 'Sistema de Gestão de Contratos e de Pessoal' surgiu devido a 
necessidade de um sistema para apoiar os gestores do Lanagro/RS, em suas 
rotinas de gerenciamento de contratos de pessoal e emissão de relatórios sobre 
pessoal. 
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Está ferramenta possibilita atualização cadastral de todos os funcionários e 
servidores, além de agilidade e segurança no gerenciamento e acompanhamento 
de prazos dos contratos. 
 
O sistema possui inúmeras funcionalidades e operações fundamentais para a 
gestão dos mesmos, onde será permitido: 
 
Cadastramento dos funcionários do Lanagro/RS 
• (Bolsistas, Estagiários,Servidores e Terceirizados), com dados como data de 
aniversário, formação acadêmica, entrada e saída no Lanagro, entre outros; 
• controle de recursos humanos; 
• cadastramento de empresas ; 
• controle de prazos vigentes com envio automático de e-mail; 
• centralização dos documentos com upload da versão digital de arquivos físicos; 
• Emissão de diversos relatórios, com o quantitativo de pessoal do Lanagro. 
 
O sistema tem como linguagem de programação principal o PHP, e 
disponibilizado totalmente via WEB. Seu acesso se dará por usuário e senha, 
onde cada gestor ou fiscal de contrato terá acesso total ou parcial.” 
 

Diante do exposto, entende-se que a disponibilização de informações na Intranet a todos 
os colaboradores e o desenvolvimento de sistemas informatizados pela própria Unidade, 
a exemplo do Sistema de Gestão de Contratos e Pessoal, constituem-se importantes 
ferramentas de gestão, demonstrando boa prática administrativa em implantação na 
Unidade. 

  
##/Fato## 

3.2 PROCESSOS LICITATÓRIOS                         

3.2.1 OPORTUNIDADE DA LICITAÇÃO                      

3.2.1.1 INFORMAÇÃO 
 
Processos de licitação analisados e resumo das impropriedades detectadas. 
 
Fato 
 
Foi realizada análise documental em nove processos licitatórios que tiveram seus efeitos 
no exercício de 2015, tendo sido detectadas impropriedades em relação a três certames. 
Verificou-se que em dois processos, os quais se referem à adesão à Ata de Registro de 
Preços de licitações realizadas por outras instituições federais, não houve comprovação 
da adequabilidade dos itens ao valor de mercado e nem aprovação jurídica do órgão 
competente. Em um terceiro processo, verificou-se falta de formalização da motivação 
quanto à alteração de itens do edital em atendimento à impugnação de licitantes. As 
impropriedades detectadas estão consubstanciadas em itens próprios deste Relatório de 
Auditoria. No quadro a seguir, encontra-se a amostra analisada: 
 

Quadro – Processos licitatórios analisados 
 

Processo 
nº 

Identificação Objeto Fornecedor / 
CNPJ do 

Fornecedor 

Valor 
contratado 

(R$) 

Observações 

21043.000
117/2015-
51  
 

Pregão 
eletrônico nº 
05/2015 

Contratação de 
serviços de 
manutenção 
preventiva, 

AB Sciex 
Comercio de 
Instrumentos 
Laboratoriais 

1.855.282,72 
/ 177.574,24 
/ 468.516,00 

Não foram 
detectadas 
impropriedades. 
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corretiva e 
qualificação 
operacional em 
equipamentos 
analíticos de 
laboratório. 

Ltda. 
(10.537.427/000
1-87) / Foss do 
Brasil 
Instrumentos 
Analíticos e 
Soluções 
Dedicadas Ltda. 
(10.317.952/000
2-78) / Waters 
Technologies do 
Brasil Ltda. 
(00.158.141/000
1-37) 
 

21043.000
118/2015-
04 

Pregão 
eletrônico nº 
13/2015 

Contratação de 
serviços de 
manutenção 
preventiva, 
corretiva e 
qualificação 
operacional em 
equipamentos de 
laboratório de baixa 
e média 
complexidade. 

Kimenz 
Equipamentos 
Ltda. – EPP 
(72.791.445/000
1-48) / RS 
Medica Ltda. – 
ME 
(05.157.606/000
1-59) 

859.764,00 / 
732.488,00 

Falta de 
formalização da 
motivação 
quanto à 
alteração de 
itens do edital 
em atendimento 
à impugnação 
de licitantes. 

21043.000
147/2015-
68 
 

Pregão 
eletrônico nº 
07/2015 

Contratação de 
empresa 
especializada em 
serviços 
profissionais de 
vigilância armada 
de forma contínua. 

Lince - 
Segurança 
Patrimonial 
Ltda. 
(10.364.152/000
2-08) 

740.099,88 Não foram 
detectadas 
impropriedades. 

21043.000
908/2014-
09  
 

Pregão 
eletrônico nº 
03/2015 

Contratação de 
empresa 
especializada para 
serviços de 
execução indireta 
das atividades 
materiais, 
acessórias, 
instrumentais ou 
complementares de 
apoio 
administrativo, de 
forma contínua, 
referentes à 
Analista de 
Sistemas Pleno e 
Analista de 
Infraestrutura 
Sênior.  

TSI – 
Tecnologia e 
Segurança de 
Informação 
Ltda. 
(08.008.347/000
1-92) / Click 
Serviços 
Especializados 
de Mão de Obra 
Ltda. 
(08.008.347/000
1-92) 

128.303,04 / 
185.999,04 

Não foram 
detectadas 
impropriedades. 

21043.000
890/2014-
37  

Pregão 
eletrônico nº 
02/2015 

Contratação de 
empresa 
especializada para 
prestação de 
serviços de 
execução indireta 
das atividades 
materiais, 
acessórias, 
instrumentais ou 
complementares de 
apoio 
administrativo, de 

A3 Gestão de 
Pessoas – Eireli 
– EPP 
(14.010.744/000
1-00) / Rota do 
Sol Consultoria 
e Gestão Ltda. - 
EPP 
(11.057.118/000
1-72) 
 

69.999,96 / 
179.889,90 

Não foram 
detectadas 
impropriedades. 
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forma contínua, 
referentes a Gestor 
de Manutenção e 
Técnico de Obra 
Civil. 

21043.000
777/2014-
13 

Pregão 
eletrônico nº 
21/2014 

Contratação de 
serviços de 
engenharia para 
reforma do prédio 
“J” para as 
atividades da 
Coordenação. 

Install 
Instaladora 
Elétrica Eireli - 
ME 
(00.820.150/000
1-41) 

1.415.421,41 Processo não 
analisado na 
íntegra. (*) 

21043.000
397/2014-
17  

Pregão 
eletrônico nº 
15/2014 

Contratação de 
execução indireta 
dos serviços de 
auxiliar operacional 
de serviços 
diversos, para 
realizar tarefas de 
apoio às atividades 
de produção de 
animais de 
experimentação, 
atividades de 
manutenção das 
áreas externas e 
atividades de 
jardinagem, a serem 
executados de 
forma contínua nas 
instalações do 
Lanagro-RS.  

Primaserv 
Soluções 
Empresariais 
Ltda.-ME 
(06.278.833/000
1-03) 

233.000,00  Não foram 
detectadas 
impropriedades. 

21043.000
812/2014-
32  

Adesão à Ata 
do Pregão 
Eletrônico nº 
06/2013 do 
Instituto 
Federal de 
Educação, 
Ciência e 
Tecnologia 
Farroupilha – 
Campus São 
Borja/RS  

01 Posto de 
recepcionista e 02 
postos de 
telefonistas  

VIP Sul 
Construções & 
Serviços Ltda. – 
ME 
(13.682.207/000
1-35) 

181.961,67 Falta de 
comprovação 
de 
adequabilidade 
dos itens ao 
valor de 
mercado e da 
aprovação 
jurídica do 
órgão 
competente.  
 

21043.000
868/2014-
97 

Adesão à Ata 
de Registro de 
Preços do 
Pregão 
Eletrônico nº 
33/2014 da 
Universidade 
Federal Rural 
de 
Pernambuco. 
 

Equipamentos e 
Material 
Permanente – 
Equipamentos de 
Processamento de 
Dados. 
 

Plugnet 
Comércio e 
Representações 
Ltda. 
(02.213.325/000
1-88) 

574.120,00 Falta de 
comprovação 
de 
adequabilidade 
dos itens ao 
valor de 
mercado e da 
aprovação 
jurídica do 
órgão 
competente.  

Fonte: Exames efetuados pela CGU no período de 11 a 18 de abril de 2016. 
(*) Vide observações no corpo do texto 
 
O processo de Pregão Eletrônico nº 21/2014 (Processo n.º 21043.000777/2014-13), cujo 
objeto é a contratação de serviços de engenharia para reforma do prédio “J” para as 
atividades da Coordenação do Lanagro/RS, foi selecionado para análise em função de 
ser o maior contrato em execução com recursos alocados na Ação 152L – Reforma, 
Ampliação e Modernização dos Laboratórios Nacionais Agropecuários (Lanagros), 
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oriundos do orçamento fiscal do exercício de 2014. Considerações acerca da avaliação 
sobre os resultados quantitativos e qualitativos da Ação estão detalhadas em item 
próprio deste Relatório. 
 
Cabe registrar que a licitação ocorreu ao final do exercício de 2014, com homologação 
em 24 de dezembro de 2014 e assinatura do Contrato nº 25/2014 com a Empresa Install 
Instaladora Elétrica Eireli - ME (CNPJ nº 00.820.150/0001-41) na mesma data. 
Ademais, a equipe de auditoria não possui membro com formação técnica na área de 
engenharia, razão pela qual não pode emitir opinião técnica sobre a adequação do 
projeto de engenharia e itens técnicos constantes no termo de referência. 
 
Registra-se, ainda, que foi detectada impropriedade mediante a análise dos processos de 
pagamento, relativa à falta de comprovação da regularidade fiscal da contratada frente 
às esferas Municipal e Estadual, situação que está detalhada em item próprio deste 
Relatório. 

  
##/Fato## 

4 GESTÃO OPERACIONAL                            

4.1 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS                       

4.1.1 RESULTADOS DA MISSÃO INSTITUCIONAL             

4.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 
Ausência de avaliação da razoabilidade entre os custos de obtenção dos 
indicadores e o benefício para a melhoria da gestão (relação custo/benefício). 
 
Fato 
 
Verificou-se que o Lanagro/RS não realizou a avaliação da razoabilidade entre os custos 
de obtenção dos indicadores e o benefício para a melhoria da gestão (relação 
custo/benefício) quando da definição dos indicadores adotados para avaliar o 
desempenho da gestão. 
 
No Relatório de Gestão 2015 não foram apresentados os custos atrelados à utilização 
dos indicadores utilizados pela Unidade. Instado a apresentar esses custos, o 
Lanagro/RS, por meio do Ofício nº 35/2016 – Lanagro/RS, de 26 de abril de 2016, 
apresentou a tabela a seguir como sendo a correlação dos custos aos indicadores. 

 
“Segue tabela correlacionando os indicadores e custo atrelado: 

 
Indicadores (2015) Metas Custo atrelado 

Número de não conformidades abertas com 
tratamento adequado ao final do período de 
Análise Crítica 

 

100% das NCs abertas 
com tratamento adequado 

O Lanagro/RS em 2015 
apresentou 478 não 

conformidades, sendo que 
muitas delas exigem 
apenas mudanças de 

procedimentos, que não 
geram custos, outras 

geram custos, como por 
exemplo, compra de 
padrões, reagentes, 

equipamentos, reforma de 
salas, etc. 

Percentual de não conformidades encerradas 
em relação às “em aberto” no período da 
Análise Crítica 

 

Mínimo de 80% de não 
conformidades encerradas 

em relação às “em 
aberto” no período da 
Análise Crítica no 

Lanagro/RS 

Número de ensaios com requisitos técnicos e 
documentais completos entregues na UGQ. 

Mínimo de 20 
Geram custo com compra 
de padrões, reagentes, 
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Indicadores (2015) Metas Custo atrelado 
calibração e manutenção 
de equipamentos em 

alguns casos.  
Percentual de ensaios validados/ 
confirmados em relação aos constantes no 
Escopo do Lanagro/RS 

 

Todos os Laboratórios 
com no mínimo de 80% de 

ensaios validados/ 
confirmados em relação 
aos constantes no Escopo 

Geram custo com compra 
de padrões, reagentes, 
calibração e manutenção 

de equipamentos.  

Percentual de resultados “satisfatórios” em 
comparações interlaboratoriais, recebidos no 
período, de ensaios constantes no escopo. 

 

No mínimo 90% de 
resultados “satisfatórios” 

em ensaios de 
comparações 

interlaboratoriais no 
Lanagro/RS 

Geram custo com 
inscrição nos programas 
de interlaboratoriais e 
custos com reagentes e 

padrões para os 
laboratórios executarem os 

ensaios. 

Média de horas de capacitação por Servidor 

 

Mínimo de 40 horas por 
servidor 

Alguns treinamentos 
geram custo com 

deslocamento e inscrição.  
A maioria é pago pelo 
próprio servidor ou é 

realizado pelo Lanagro in 
company com palestrantes 

gratuitos.  
Itens avaliados através da Pesquisa de 
Satisfação dos Clientes”. 

 

Todos os itens com 75% 
das respostas avaliadas 
como “ótimo” e “bom”. 

Não gera custo expressivo, 
pois é feito por e-mail.  

 
Verifica-se que o Lanagro/RS realizou levantamento inicial dos custos associados à 
solução dos problemas diagnosticados pelos indicadores, contudo não há uma 
apropriação dos custos gerados por esses indicadores utilizados. Dessa forma, resta 
prejudicada a avaliação do atributo da economicidade, o qual estabelece que as 
informações necessárias ao cálculo do indicador devem ser coletadas e atualizadas a um 
custo razoável, quando comparado com a utilidade gerencial da informação que ele 
fornece. 
  
##/Fato## 

4.1.1.2 INFORMAÇÃO 
 
Boa prática decorrente da existência e funcionamento dos Indicadores de Gestão. 
 
Fato 
 
Em análise aos indicadores de gestão do Lanagro/RS, verificou-se que os mesmos 
encontram-se devidamente instituídos e operacionalizados, causando impactos positivos 
e mensuráveis, tendo em vista que os exames demonstraram que a Unidade tem 
acompanhado e aprimorado o uso dos seus indicadores de desempenho da gestão. 
 
Conforme histórico de indicadores e metas dos últimos cinco exercícios, apresentado 
pela Unidade, verifica-se que os indicadores têm sido atualizados para ajustes aos 
objetivos estratégicos e adaptação as necessidades do Laboratório. Contudo, isso tem 
causado um prejuízo ao atributo de estabilidade (comparabilidade) dos indicadores. 
Com a descontinuidade ou substituição de indicadores, não há uma série de medições 
dos indicadores, restando prejudicado o monitoramento e as comparações. 
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A seguir apresentamos os indicadores mensurados no exercício em exame, com a 
respectiva análise da Unidade quanto ao seu resultado, seguida da série histórica dos 
mesmos, quando possível, haja vista os ajustes antes referidos. 
 

Quadro – Indicadores de 2015 
 

Objetivo 
Denominação do 

indicador 
Meta 

Resultado 
Alcançado 

Análise Crítica 

Manutenção do 
Sistema de 
Gestão da 

Qualidade em 
conformidade 

com os 
requisitos da 

NBR ISSO/IEC 
17025 

Número de não 
conformidades abertas 

com tratamento 
adequado ao final do 
período de Análise 

Crítica 

100% das NCs abertas 
com tratamento 

adequado 
90,4% 

Unidades que não 
alcançaram a meta: CME 
(17%), ALM (22%), 

DAD (23%), PAT (30%), 
RPM (67%), LACV 

(71%) e MIC (89%). Das 
32 unidades 

contabilizadas, 25 
cumpriram a meta. As 

unidades com 
desempenho percentual 
inferior a 30% refletem a 

entrada de novos 
servidores e o período de 
adequação ao sistema de 
gestão da qualidade do 
Lanagro/RS. As demais 
unidades o desempenho 
reflete a falta de ações 

para o tratamento das não 
conformidades, esta 

situação será reforçada 
com as unidades e poderá 
ser levada para a chefia 

imediata da unidade. Esse 
indicador foi estabelecido 
pela primeira vez para o 
ano de 2015 e mostrou-se 

efetivo para o 
acompanhamento do 
desempenho de cada 

unidade no tratamento de 
suas não conformidades. 

Percentual de não 
conformidades 

encerradas em relação 
às “em aberto” no 
período da Análise 

Crítica 

Mínimo de 80% de 
não conformidades 

encerradas em relação 
às “em aberto” no 
período da Análise 

Crítica no Lanagro/RS  

73% 

A meta de 80% proposta 
para o indicador foi 
atingida em 73% pelo 
Lanagro/RS (91% da 
meta estabelecida). 16 
unidades contribuíram 
satisfatoriamente para o 

indicador, ou seja, 
encerraram mais de 80% 

das suas não 
conformidades até o final 
de 2015. Comparando 
este indicador com o 

resultado obtido em 2014 
(60%), houve uma 

evolução no atendimento 
deste indicador que 

demonstra um melhor 
grau de 

comprometimento das 
unidades com o 

gerenciamento de suas 
não conformidades. 
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Busca pelo 
nível de 

excelência dos 
serviços 
prestados 

Número de ensaios 
com requisitos 
técnicos e 

documentais 
completos entregues 
na Unidade de Gestão 
da Qualidade - UGQ. 

Mínimo de 20 
47 novos 
métodos 

A meta foi atingida no 
percentual de 235% da 
meta estabelecida. O 
resultado alcançado 
refere-se à intenção 

original do indicador que 
é a quantificação de 

apenas novos métodos 
submetidos à acreditação. 

Percentual de ensaios 
validados/confirmados 

em relação aos 
constantes no Escopo 

Todos os Laboratórios 
com no mínimo de 
80% de ensaios 

validados/confirmados 
em relação aos 

constantes no Escopo. 

83,6 % dos 
ensaios 

12 de um total de 14 
laboratórios atingiram a 
meta de 80% de ensaios 
validados/ confirmados 
em relação aos constantes 
no escopo. A revisão do 
procedimento de emissão 

dos relatórios de 
validação e confirmação 
de desempenho (POP 
DLAB/14) contribuiu 

para alcançar a meta, pois 
reduziu custos do 

processo de validação de 
métodos mantendo a 
exigência técnica. No 
período da avaliação, 

somente dois laboratórios 
não atingiram a meta 
estabelecida (LABV e 

MIC), todavia em março 
de 2016 estas unidades já 
alcançaram o indicador. 
No caso do MIC, a falta 
de recurso orçamentário 
atrasou a aquisição de 
insumos e normas de 

referência. Comparando 
com a avaliação de 2014 
(71%) com a de 2015 
(86%), percebemos o 

acréscimo do 
cumprimento desta meta. 

Percentual de 
resultados 

“satisfatórios” em 
comparações 

interlaboratoriais, 
recebidos no período, 
de ensaios constantes 

no escopo. 

No mínimo 90% de 
resultados 

“satisfatórios” em 
ensaios de 

comparações 
interlaboratoriais no 

Lanagro/RS. 

91% de 
resultados 
satisfatórios 

A meta foi atingida 
demonstrando 

desempenho adequado 
neste quesito, mantendo o 
percentual de 2014. Em 
2015, o Lanagro/RS 

promoveu comparações 
interlaboratoriais em 
diferentes áreas. 

Aprimoramento 
contínuo dos 
Recursos 
Humanos 

Média de horas de 
capacitação por 

Servidor 

Mínimo de 40 horas 
por servidor. 

51 horas por 
servidor 

A meta foi atingida em 
127,5%. Foram 

contabilizadas 6936 horas 
de capacitação 
envolvendo 135 

servidores. 

Busca da 
qualidade dos 
ensaios com 
foco no 

atendimento 
aos clientes 

7. Itens avaliados 
através da Pesquisa de 

Satisfação dos 
Clientes (PSC). 

Todos os itens com 
75% das respostas 
avaliadas como 
“ótimo” e “bom”. 

75% (9/12) 
dos itens 

avaliados na 
PSC 

atingiram 
75% de 
respostas 
avaliadas 

As respostas “ótimo” e 
“bom” correspondem a, 
respectivamente, “muito 
satisfeito” e “satisfeito”. 
Dos doze itens avaliados 
na PSC, somente três 

itens não atingiram 75% 
de respostas avaliadas 
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como 
“satisfeito 
(equivalente 
ao conceito 
bom)” e 
“muito 
satisfeito 

(equivalente 
ao conceito 
ÓTIMO)” 

como satisfeito e muito 
satisfeito. Esta avaliação 
foi realizada por meio da 

consolidação das 
respostas fornecidas 

pelos clientes gestores e 
clientes remetentes. É 

importante ressaltar que a 
pesquisa foi enviada para 
um total de 343 clientes e 
somente 63 responderam 

(18,4%). 
Fonte: Relatório “Indicadores e metas Lanagro/RS” 
 
 

Quadro – Série histórica dos indicadores nos últimos cinco anos 
 

Indicador 2011 2012 2013 2014 2015 
Número de não 

conformidades abertas 
com tratamento adequado 
ao final do período de 

Análise Crítica 

Não há. Não há. Não há. Não há. 90,4% 

Percentual de não 
conformidades encerradas 
em relação às “em aberto” 
no período da Análise 

Crítica 

Não há. Não há. Não há. 60% 73% 

Número de ensaios com 
requisitos técnicos e 

documentais completos 
entregues na Unidade de 
Gestão da Qualidade - 

UGQ. 

Não há. Não há. Não há. Não há. 47 novos métodos 

Percentual de ensaios 
validados/confirmados em 
relação aos constantes no 

Escopo 

Não há. Não há. Não há. 68% 83,6 % dos ensaios 

Percentual de resultados 
“satisfatórios” em 
comparações 

interlaboratoriais, 
recebidos no período, de 
ensaios constantes no 

escopo. 

86% 96% 81% 90,8% 
91% de resultados 

satisfatórios 

Média de horas de 
capacitação por Servidor 

Não há. 37 16 8 51 horas por servidor 

Itens avaliados através da 
Pesquisa de Satisfação dos 

Clientes (PSC). 
Não há. Não há. Não há. 100% 

75% (9/12) dos itens 
avaliados na PSC 
atingiram 75% de 

respostas avaliadas como 
“satisfeito (equivalente ao 
conceito bom)” e “muito 
satisfeito (equivalente ao 

conceito ÓTIMO)” 
Fonte: Relatório “Indicadores e metas Lanagro/RS” 
  
##/Fato## 
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Certificado: 201601476 
Unidade auditada: Laboratório Nacional Agropecuário - LANAGRO/MAPA-RS 
Ministério supervisor: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
Município (UF): Porto Alegre (RS) 
Exercício: 2015 
 
 
1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/01 e 31/12/2015 
pelos responsáveis das áreas auditadas, especialmente aqueles listados no artigo 10 da 
Instrução Normativa TCU nº 63/2010. 

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do 
trabalho informado no Relatório de Auditoria Anual de Contas, em atendimento à 
legislação federal aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram 
os resultados das ações de controle, realizadas ao longo do exercício objeto de exame, 
sobre a gestão da unidade auditada. 

3. Foi registrada a seguinte constatação relevante para a qual, considerando 
as análises realizadas, não foi identificado nexo de causalidade com atos de gestão de 
agentes do Rol de Responsáveis: 

- Contratação de mão de obra destinada a atividades inerentes a categorias funcionais do 
órgão contratante. Manutenção de impropriedade apontada pelo Controle Interno nas 
últimas contas examinadas (Item 1.1.2.2 do Relatório). 

4. Neste caso, conforme consta no Relatório de Auditoria, foram 
recomendadas medidas saneadoras. 

5. Diante  do exposto, proponho que o encaminhamento das contas dos 
integrantes do Rol de Responsáveis seja pela regularidade. 

 
 

    Porto Alegre (RS), 15 de julho de 2016. 

O presente certificado encontra-se amparado no relatório 
de auditoria e a opção pela certificação foi decidida pelo: 

 
 

Chefe da Controladoria-Regional da União no Estado do Rio Grande do Sul 
 
 

Certificado de Auditoria 

Anual de Contas 
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Presidência da República - Controladoria-Geral da União - Secretaria Federal de Controle Interno 

 
 
Parecer: 201601476 
Unidade Auditada: Laboratório Nacional Agropecuário no Estado do Rio Grande do Sul 
Ministério Supervisor: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento  
Município/UF: Porto Alegre/RS 
Exercício: 2015 
Autoridade Supervisora: Blairo Borges Maggi 

 

Tendo em vista os aspectos observados na prestação de contas anual do 
exercício de 2015, do Laboratório Nacional Agropecuário do Rio Grande do Sul – 
LANAGRO/MAPA-RS, expresso a seguinte opinião acerca dos atos de gestão, com 
base nos principais registros e recomendações formulados pela equipe de auditoria. 

Os resultados finalísticos alcançados pelo LANAGRO estão associados 
principalmente à Ação de Governo 20ZW - “Promoção da Defesa Agropecuária”, a 
qual representa 95,82% da despesa empenhada para a Unidade no exercício de 2015, 
equivalente a R$ 13 milhões. Desse montante, R$ 7,3 milhões foram liquidados 
(56,5%), R$ 7,2 milhões pagos (55,8%) e R$ 5,6 milhões inscrito em Restos a Pagar 
Não Processados (43,43%). Em relação à meta física verificou-se que a Unidade obteve 
resultado satisfatório, superando as metas estipuladas para o exercício, destacando-se o 
aumento do número de ensaios que chegou a 195.281, ultrapassando a meta em 51,2%; 
e a 17.813.2710 ensaios 5,36% acima da meta, neste caso considerando os resultados da 
rede de laboratórios credenciados pelo LANAGRO. 

Dentre as constatações evidenciadas no Relatório de Auditoria destaca-se a 
permanência da contratação de mão de obra (um engenheiro civil e um gestor de 
manutenção) destinada a atividades inerentes a categorias funcionais do Plano Geral de 
Cargos do Poder Executivo - PGPE, em desconformidade com o Decreto n° 
2.271/1997, apesar de tal impropriedade já ter sido objeto de ressalva na Auditoria 
Anual de Contas do Exercício de 2013. Entretanto, registra-se que o Gestor realizou 
tratativas junto aos seus órgãos superiores, visando a nomeação de servidores 
concursados para as funções em epígrafe, embora, ainda não tenha obtido êxito.  

A causa da principal constatação, mencionada anteriormente, está associada 
ao insucesso do pleito efetuado aos órgãos superiores visto que o gestor defende que os 
referidos profissionais são vitais para o funcionamento do Laboratório. Diante dessa 
situação foi recomendado à Unidade promover gestão junto ao Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento -MAPA para realização de concurso e consultá-
lo quanto a remoção de servidores do quadro permanente do Órgão para suprir as áreas 
de engenharia e manutenção 
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Ressalta-se que o gestor tem adotado medidas no sentido a sanar as falhas 
apontadas em relação à gestão 2013, buscando implementar as recomendações. Assim, 
conforme o Plano de Providências Permanente, foram atendidas sete das dez 
recomendações. Sendo que as recomendações referentes a gestão patrimonial, ainda não 
atendidas, dependem de providências ou orientações da Superintendência do 
Patrimônio da União no Rio Grande do Sul (SPU-RS) e da Setorial Contábil/MAPA. 
Assim, permanecem pendentes de resolução, além da existência de terceirizados 
impróprios, as faltas de levantamento de Inventário de Bens Imóveis, de setor próprio 
ou servidor designado especificamente para o controle e acompanhamento da situação 
dos bens imóveis e de regularização das obras em andamento ou concluídas junto à 
SPU/RS. 

Em relação aos controles internos administrativos, a avaliação foi voltada às 
áreas de licitações e contratos. Embora tenham sido identificadas fragilidades, de 
maneira geral, a Unidade vem utilizando instrumentos de controle e aplicando medidas 
efetivas para reduzir o grau de exposição aos riscos, melhorando a eficiência e a 
qualidade.de seus controles. 

Sobre as práticas administrativas que tiveram impactos positivos sobre as 
operações do LANAGRO, destaca-se o desenvolvimento de sistemas informatizados 
pela própria Unidade, a exemplo do “Sistema de Gestão de Contratos e Pessoal- SGCP” 
e a disponibilização na intranet a todos os colaboradores de informações relacionadas a 
normativos internos atinentes às diferentes áreas de atuação da Unidade, assim como 
modelos de documentos e outros elementos de comunicação interna. 

Assim, em atendimento às determinações contidas no inciso III, art. 9º da 
Lei nº 8.443/92, combinado com o disposto no art. 151 do Decreto nº 93.872/86 e inciso 
VI, art. 13 da IN/TCU/N.º 63/2010 e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a 
conclusão expressa no Certificado de Auditoria. Desse modo, o Ministro de Estado 
supervisor deverá ser informado de que as peças sob a responsabilidade da CGU estão 
inseridas no Sistema e-Contas do TCU, com vistas à obtenção do Pronunciamento 
Ministerial de que trata o art. 52, da Lei nº 8.443/92, e posterior remessa ao Tribunal de 
Contas da União por meio do mesmo sistema. 

 

Brasília/DF, 22 de julho de 2016. 

 
 

Diretor de Auditoria das Áreas de Produção e Meio Ambiente - Substituto 
 


