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Análise Gerencial

Senhor Chefe da CGU-Regional/AM,

Em  atendimento  à  determinação  contida  na  Ordem  de  Serviço  n.º  201203085,  e  consoante  o
estabelecido  na  Seção  III,  Capítulo  VII  da  Instrução  Normativa  SFC  n.º  01,  de  06/04/2001,
apresentamos os resultados dos exames realizados sobre a prestação de contas anual apresentada pela
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS.

1. Introdução

Os trabalhos de campo conclusivos foram realizados no período de 29/04/2012 a 04/05/2011, 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.

2. Resultados dos trabalhos

Verificamos na Prestação de Contas da Unidade a não conformidade com o inteiro teor das peças e
respectivos conteúdos exigidos pela IN-TCU-63/2010 e pelas DNTCU108/2010 e 117/2011, tendo sido
adotadas, por ocasião dos trabalhos de auditoria conduzidos junto à Unidade, providências que estão
tratadas em itens específicos deste relatório de auditoria.

Em acordo com o que estabelece o Anexo III da DN-TCU-117/2011, e em face dos exames realizados,
efetuamos as seguintes análises:

2.1 Avaliação da Conformidade das Peças (31)

Com objetivo de  avaliar  a  conformidade  das peças do processo  de  contas  da  Fundação



Universidade do Amazonas - FUAM, conforme disposto no art. 13 da IN TCU nº 63/2010, foi analisado
o Processo nº 23105.000513/2012-90  e constatado que a Unidade elaborou as peças a ela atribuídas
pelas normas do Tribunal de Contas da União para o exercício de 2011, a exceção da peça "Relatórios e
Pareceres de instâncias que devam pronunciar-se sobre as contas ou sobre a gestão, de acordo com
previsão legal, regimental ou estatutária", referente ao Item 7 do Anexo II da Decisão Normativa/TCU
nº 117/2011.

Ressalte-se que as peças contemplam os conteúdos definidos pela DN TCU nº 108/2010 e 117/2011 e da
Portaria-TCU nº 123/2011, exceto as informações a seguir listadas, que restaram incompletas e foram
complementadas pela FUAM:

INFORMAÇÃO COMPLEMENTADA PEÇA ITEM NORMATIVO

Dados de Identificação do Pró-Reitor de
Ensino de Graduação

Rol de Responsáveis
Inciso I, Art.2º da DN
TCU nº 117/2011

Dados de identificação do Pró-Reitor de
Pesquisa e Pós-Graduação

Rol de Responsáveis
Inciso I, Art.2º da DN
TCU nº 117/2011

Dados de identificação do Diretor do
Hospital Universitário Getúlio Vargas

Rol de Responsáveis
Inciso I, Art.2º da DN
TCU nº 117/2011

Declaração de inserção e atualização de
dados no SIASG e SICONV

Relatório de Gestão
Item 7, Parte “A”, do
Anexo II da DN TCU Nº
108//2010.

Quadro A.6.2 -  Resumo dos instrumentos
celebrados pela UJ nos três últimos
exercícios

Relatório de Gestão
Item 6, Parte “A”, do
Anexo II da DN TCU Nº
108//2010.

Relatório sobre as Auditorias planejadas e
realizadas pela Unidade de Auditoria
Interna da entidade jurisdicionada, caso
exista em sua estrutura, no exercício de
referência do relatório de gestão

Relatórios e pareceres de
instâncias que devam
pronunciar-se sobre as
contas ou sobre a gestão, de
acordo com previsão legal,
regimental ou estatutária

Item 7, do Anexo II da
DN TCU nº 117/2011

Identificamos, também, divergências entre as informações registradas no SPIUNet e aquelas informadas
no Quadro A.11.3 do Relatório de Gestão/2011 da FUAM:

1. Bens imóveis registrados no SPIUnet, mas não informados no referido Quadro:

0235.00068.500-9, referente a imóvel no município de Humaitá/AM;
0241.00053.500-1, referente a imóvel no município de Itacoatiara/AM.

2. Números de RIP constantes do sistema SPIUNet, referentes aos seguintes imóveis, não informados no
referido Quadro:

Faculdade de Farmácia - RIP 0255.00591.500-1;
Imóvel em Humaitá - RIP 0235.00068.500-9.

Constatamos, ainda, que alguns Quadros não estão formatados como definido pela DN TCU nº 108/2010
e 117/2011 e Portaria-TCU nº 123/2011, quais sejam:

Quadro A.2.1 - Demonstrativo da Execução por Programa de Governo;

Quadro A.2.2 - Execução Física das ações realizadas pela UJ;

Quadro A.11.2 - Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial Locados de Terceiros;

Quadro A.11.3 - Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da UJ.



Quanto aos Quadros A.2.1 e A.2.2, existe no processo de contas da Unidade a justificativa para o fato, a
qual consideramos satisfatória.

Quanto aos Quadros A.11.2 e A.11.3, o gestor não apresentou justificativas no Relatório de Gestão e
nem à equipe de auditoria, apesar de questionado formalmente por meio da Solicitação de Auditoria nº
201203085/26.

2.2 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão (32)

No exercício de 2011,  a  Fundação Universidade do Amazonas -  FUAM executou Ações de  dezoito
programas de governo. O Programa 1073 – Brasil Universitário foi o que apresentou a maior relevância,
tendo em vista que sua execução financeira em comparação com os demais programas executados pela
Unidade Jurisdicionada, alcançou 74,77% da execução total da UJ no exercício em exame.

Ao Programa 1073 estão vinculadas 18 ações. Entre elas, uma se destacou em função de ter alcançado o
percentual de 74,62% da execução total do referido Programa e 55% da totalidade da despesa realizada
pela UJ em 2011. Seguem abaixo as informações acerca da execução física e financeira desta Ação:

154039 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

PROGRAMA 1073 – BRASIL UNIVERSITÁRIO

CÓDIGO/TÍTULO  DA

AÇÃO

Meta Física

Atos e Fatos que

prejudicaram  o

desempenho

Providências

Adotadas

Previsão Execução

Execução/

Previsão

(%)

4009 – Funcionamento dos
Cursos de Graduação

19.000 alunos

matriculados

18.613 alunos

matriculados
97,96 - -

Fonte: SIMEC e SIGPLAN

154039 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

PROGRAMA 1073 – BRASIL UNIVERSITÁRIO

CÓDIGO/TÍTULO

DA AÇÃO

Meta Financeira

Atos e Fatos que

prejudicaram  o

desempenho

Providências

Adotadas

Previsão (R$) Execução (R$)
Execução/

Previsão (%)



Ação  4009  –
Funcionamento
dos  Cursos  de
Graduação

210.302.180,00 199.938.278,21 95,07 - -

Fonte: SIMEC, SIGPLAN e SIAFI/2011

Observamos que as metas físicas e financeiras nesta  ação foram atingidas de forma satisfatória, não
prejudicando o desempenho administrativo.

Quanto à execução da meta física, há de esclarecer que ela corresponde ao total de alunos matriculados
no segundo semestre de 2011. A meta constante da Lei de Orçamento foi cumulativa, confrontada no
SIMEC com as metas não cumulativas. Caso a comparação fosse feita em relação à soma dos semestres,
o percentual seria de 201,55%, pois no primeiro semestre de 2011 houve 19.681 alunos matriculados.

O Hospital  Universitário  Getúlio  Vargas  -  HUGV realizou  despesas  no  valor  de  R$  79.080.407,72
(setenta e nove milhões, oitenta mil, quatrocentos e sete reais e setenta e dois centavos) no exercício a
que se referem as contas. O quadro abaixo mostra a execução por Grupo de Despesa.

GRUPO DE DESPESA DESPESA LIQUIDADA %

1 - Pessoal e Encargos Sociais 54.946.932,02 69,5

3 - Outras Despesas Correntes 24.133.475,70 30,5

4 - Despesas de Capital - -

Total 79.080.407,72 100,0

Fonte: Siafi Gerencial/2011

Foi realizada análise do atingimento de metas de duas Ações executadas pelo HUGV: uma constante do
Programa 1073 - Brasil Universitário (Ação 4086 - Funcionamento dos Hospitais de Ensino) e outra do
Programa 1220 - Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada (Ação 8585 - Atenção à Saúde da
População  para  Procedimentos  de  Média  e  Alta  Complexidade).  Em relação  aos  Programas/Ação
constatamos o seguinte resultado:

AÇÃO GOVERNAMENTAL
DESPESA
LIQUIDADA

% Despesas executadas
pela  Ação  no  Programa
1073

4086  -  Funcionamento  dos  Hospitais  de
Ensino

39.099.405,11 74,2

                                          Fonte: Siafi/2011

AÇÃO GOVERNAMENTAL DESPESA LIQUIDADA
% Despesas executadas
pela Ação no Programa 1220

8585 - Atenção à Saúde da
População para Procedimentos de
Média e Alta Complexidade

9.684.383,57 66,5

Fonte: Siafi/2011 



Para a Ação 4086 - Funcionamento dos Hospitais Universitários, as informações referentes à execução
das metas física e financeira constam do SIGPLAN, conforme tabelas abaixo.

UG 150224 - Hospital Universitário Getúlio Vargas

Programa 1073 - Brasil Universitário

Código/Título  da
Ação

Meta Física Atos  e  Fatos
que
prejudicaram  o
desempenho

Providências
Adotadas

Previsão Execução Execução/Previsão(%)

4086  -
Funcionamento
dos  Hospitais  de
Ensino

2 1 50,00%
Erro  na
publicação  da
Loa.

Correção  na
LOA 2013

Fonte: SIGPLAN e SIMEC

UG 150224 - Hospital Universitário Getúlio Vargas

Programa 1073 - Brasil Universitário

Código/Título da
Ação

Meta Financeira Atos  e  Fatos
que
prejudicaram
o
desempenho

Providências
Adotadas

Previsão Execução
Execução/Previsão

(%)

4086  -
Funcionamento
dos  Hospitais  de
Ensino

40374314,1 39099405,11 96,84 - -

 Fonte: SIGPLAN, SIMEC e SIAFI/2011

Quanto ao resultado físico alcançado, avaliamos como atingimento pleno da meta prevista. Quanto ao
aspecto  financeiro,  o  índice  atingido  de  96,84%  é  avaliado  como  muito  bom,  uma  vez  atingido
plenamente a meta física com esse percentual de recursos financeiros.

Quanto à execução física e financeira da Ação 8585, não houve possibilidade de análise desses dados. O
Relatório  de  Gestão/2011  da  FUAM  apresenta  e  detalha  os  Dados  Orçamentários  e  Físicos  dos
Programas/Ações constantes do Orçamento/2011 da UJ, incluindo as ações realizadas pelo HUGV, no
entanto, não apresenta e nem detalha a execução física e financeira e os resultados da Ação 8585 -



"Atenção à Saúde da População para Procedimentos de Média e Alta Complexidade", exclusivamente
executada  pelo  Hospital.  Por  sua  vez  o  Sistema  de  Informações  Gerenciais  e  de  Planejamento  -
SIGPLAN  disponibiliza  as  informações  dessa  Ação  no  nível  estadual,  cadastradas  na  Unidade
Orçamentária  -  UO 36901  -  Fundo  Nacional  de  Saúde  -  FNS,  não  individualizando  os  resultados
operacionais do HUGV.

2.3 Avaliação dos Indicadores de Gestão da UJ (69)

No Relatório de Gestão/2011 da FUAM, às fls 158, 163-164, 175-176, constam os indicadores sugeridos
pelo  Fórum de  Pró-Reitores  de  Planejamento  e  Administração  das  Instituições  Federais  de  Ensino
Superior - FORPLAD, com os cálculos referentes ao exercício de 2011, tanto para a UFAM quanto para
o HUGV.

Entre os indicadores relacionados à UFAM, obtidos por meio do relatório de gestão, foram escolhidos
quatro para análise. Constatamos que  atendem aos critérios de utilidade e de mensurabilidade e são
suficientes para a tomada de decisões gerenciais. O quadro a seguir resume a análise.

NOME  DO
INDICADOR

DESCRIÇÃO  DO
INDICADOR

FÓRMULA  DE
CÁLCULO

UTILIDADE MENSURABILIDADE

TSG
Taxa de Sucesso na
Graduação

NDI / Nº Total de
Alunos
Ingressantes

Sim Sim

IMG
Índice  de
crescimento  das
vagas oferecidas

Nº  de  vagas
oferecidas no ano
x  100  /  Nº  de
vagas em 1997

Sim Sim

GEPG

Grau  de
Envolvimento
Discente  com
Pós-Graduação
(GEPG)

*APG  /  AG  +
APG

Sim Sim

RDD
Relacão
Diplomados  /
Docente

Nº de Diplomados
na  Graduação  /
Docente  em
Tempo Integral

Sim Sim

 * NDI = Nº de alunos diplomados
    APG = Total de alunos efetivamente matriculados na pós-graduação stricto sensu, incluindo-se alunos
de mestrado e de doutorado.
    AG = Total de alunos efetivamente matriculados na graduação.

Para  os  Hospitais  de  Ensino,  como o  HUGV,  foram estabelecidos doze  indicadores.  Desses,  foram
analisados seis. Constatamos que atendem aos critérios de utilidade e de mensurabilidade, e também que
são suficiente para a tomada de decisões gerenciais. O quadro abaixo resume a análise.

Nome do
Indicador

Descrição do indicador Fórmula de Cálculo Utilidade Mensurabilidade

DLR
Densidade de Leito Ativo
por Médico Residente

Nº  de  leitos ativos /  Nº  de
médicos Sim Sim



residentes do HUGV

DIM
Densidade  de  Internos
(Alunos)
por Médico

Nº  de  internos  /  Nº  de
médicos do
quadro efetivo

Sim Sim

TIH
Taxa de Infecção
Hospitalar

Total de infecção em
determinado período x 100 /
(total de altas + total de
óbitos no mesmo período)

Sim Sim

MP
Média de Tempo de
Permanência

Total de pacientes-dia
durante um determinado
período / (total de pacientes
com alta + remanescentes)

Sim Sim

IIC
Índice  de  Internação  por
Consulta

Nº de pacientes internados
oriundos da emergência num
determinado período x 100 /
Nº de
consultas  nos  ambulatórios
no
mesmo período

Sim Sim

DELC
Densidade  de  Exames
Laboratoriais
por Consulta

Nº de exames laboratoriais /
total
de consultas no período

Sim Sim

Abaixo  a  tabela  de  evolução  dos  indicadores  analisados,  tendo  como  referencial  os  três  últimos
exercícios (2009 a 2011):

Indicadores 2009 2010 2011

Taxa de Infecção Hospitalar 3,63 6,12 7,41

Média de Tempo de Permanência 7,57 7,24 7,04

 Observa-se que, enquanto a média de tempo de permanência vem decrescendo nos últimos exercícios, a
taxa de infecção hospitalar vem aumentando.

2.4 Avaliação da Gestão de Recursos Humanos (63)

A auditoria  realizada  sobre  a  gestão  de  recursos humanos  da  FUAM teve  o  objetivo  de  avaliar  a
composição do quadro de pessoal, bem como a regularidade dos pagamentos na área de pessoal ativo e
inativo,  especialmente  quanto ao cumprimento da  legislação sobre  admissão,  remuneração,  cessão e
requisição de pessoal, concessão de aposentadoria, reforma e pensão.

Em consulta ao SIAPE e com base nas informações extraídas do Relatório de Gestão de 2011, as quais
foram consideradas consistentes  pela  equipe  de  auditoria,  verificou-se  que  o  quadro  de  pessoal da
FUAM estava assim constituído no final do exercício de 2011:

 

Tipologias dos Cargos Lotação Efetiva Ingressos  em
2011

Egressos em 2011



1. Provimento de cargo efetivo    

1.2.1  Servidor  de  carreira  vinculada  ao

órgão

 2947 164  105

1.4 Servidores Cedidos ou em Licença  44   

1.4.2 Removidos  0   

2.2  Grupo  Direção  e  Assessoramento

superior

   

2.2.1  Servidor  de  carreira  vinculada  ao

órgão

 84  31 31

2.3 Funções gratificadas    

2.3.1.  Servidor  de  carreira  vinculada  ao

órgão

 396 100 95

Fonte:Relatório de Gestão 2011 - FUAM

 

Tipologias dos Cargos

Faixa Etária

Até 30 De  31  a
40

De  41  a
50

De 51 a 60 Acima  de
60

1. Provimento de cargo efetivo      

1.2 Servidores de Carreira  322 767 866 710 282

1.4  Servidores  Cedidos  ou  em

Licença

     



2  Provimento  de  cargo  em

comissão

     

2.3 Funções gratificadas      

Fonte:Relatório de Gestão/2011 - FUAM

Cabe ressaltar que a Unidade não cumpriu os prazos previstos para cadastramento no Sisac dos atos de
admissão de pessoal e de concessão de aposentadoria, reforma e pensão emitidos em 2011, conforme
demonstrado no quadro a seguir:

Atos  de  admisssão  de  Pessoal,  concessão  de
aposentadoria,  reforma  e  pensão  emitidos  em
2011.

Quantidade de atos cujo prazo do art.  7° da
IN55 foi         atendido

257 1

Fonte: SIAPE e SISAC

Por  oportuno,  cabe  destacar  que  a  avaliação  quanto  à  estrutura  de  controles  internos  da  Unidade
Jurisdicionada na área de recursos humanos, com vistas a garantir que seus objetivos estratégicos para o
exercício fossem atingidos foi realizada e  encontra-se  consignada  na  análise  presente  no item 2.5 –
avaliação dos controles internos deste relatório.

Portanto,  faz-se  necessária  à  implementação  de  rotinas  por  parte  da  Unidade  Jurisdicionada  com
objetivo  de  aprimorar  seus  controles  internos  e,  consequentemente,  melhorar  a  gestão  de  recursos
humanos.

Identificou-se os seguintes fatos no decorrer dos trabalhos executados:

-  registro  de  faltas  dos  servidores  no  cadastro,  sem que  houvesse  o  devido  desconto  na  folha  de
pagamento respectiva; e

- ausência de registro de remuneração extra-siape de servidores cedidos.

2.5 Avaliação do Funcionamento do Sistema de Controle Interno da UJ (64)

Controle Interno é o conjunto de atividades, planos, métodos, indicadores e procedimentos interligados,
utilizado com vistas a assegurar a conformidade dos atos de gestão e a concorrer para que os objetivos e
metas estabelecidos para as unidades jurisdicionadas sejam alcançados (IN TCU nº 63/2010).

Com objetivo de  avaliar  a  estrutura  de  controles internos instituída  pela  Fundação  Universidade  do
Amazonas -  FUAM,  com vistas  a  garantir  que  seus objetivos  estratégicos para  o  exercício  fossem
atingidos, nas áreas de licitação e  recursos humanos,  foram analisados os seguintes componentes do
controle  interno: ambiente  de  controle, avaliação de  risco,  procedimentos de controle,  informação e
comunicação e monitoramento.

 a) Ambiente de Controle

 O  ambiente  de  controle  estabelece  a  fundação  para  o  sistema  de  controle  interno  da  Unidade,



fornecendo  disciplina  e  estrutura  fundamental  (COSO,  2006).  Deve  demonstrar  o  grau  de
comprometimento em todos os níveis da administração com a qualidade do controle  interno em seu
conjunto (Resolução nº 1.135/2008, do Conselho Federal de Contabilidade).

Conforme registrado no Quadro A.9.1 do capítulo 9 do Relatório de Gestão do Exercício de 2011, a
Unidade indicou na maioria  de suas respostas que o ambiente  de controle  é  totalmente  válido. Este
resultado não foi confirmado por  evidências obtidas durante  a  execução dos trabalhos de  Auditoria
Anual de  Contas  do  Exercício  de  2011,  demonstrado  por  pontos  positivos e  negativos na  Unidade
Jurisdicionada, dentre as quais podem ser destacadas:

 a) utilização de mecanismos de divulgação e conscientização, a todos os níveis da Unidade, acerca da
importância dos controles internos para a Unidade;

 b) existência e utilização de rede interna (intranet) e externa (internet) para divulgação das principais
políticas, notícias, diretrizes, normativos;

 c) existência de conselho de ética implementados e em efetivo funcionamento;

d)  inexistência  de  manuais  com  normas  e  procedimentos  prevendo  sistemas  de  autorizações  e
aprovações, linhas de autoridade definidos e o estabelecimento de práticas operacionais e de rotinas.

 

  b) Avaliação de Risco

Avaliação de  risco é  o processo de identificação e  análise  dos riscos relevantes para  o alcance  dos
objetivos da entidade para determinar uma resposta apropriada.

Em relação a este componente, a Unidade Jurisdicionada indicou na maioria das respostas do Relatório
de Gestão de 2011  como neutra. Entretanto, essa informação não é confirmada em razão de a FUAM
não dispor de identificação clara dos processos críticos, além de não haver um diagnóstico dos riscos nas
áreas de  licitação e  recursos humanos,  que  permitam detectar  a  probabilidade  de  ocorrência  desses
riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-las.

c) Informação e Comunicação

O sistema de  informação e  comunicação da entidade do setor público deve identificar, armazenar e
comunicar  toda  informação  relevante,  na  forma  e  no  período  determinados,  a  fim  de  permitir  a
realização dos procedimentos estabelecidos e outras responsabilidades, orientar a tomada de decisão,
permitir  o monitoramento de ações e  contribuir para  a  realização de  todos os objetivos de  controle
interno (Resolução nº 1.135/2008, do Conselho Federal de Contabilidade).

Em relação à adoção de práticas para divulgação e tratamento de informações relacionadas a atividades
necessárias ao alcance dos objetivos da Unidade, destaca-se a disponibilidade de intranet, bem como de
página própria na internet, onde são divulgados tanto os atos normativos como informações atualizadas
relacionadas às ações relevantes desenvolvidas pela Unidade. Portanto, a avaliação apresentada pela
Unidade, conforme registrado no  Quadro A.9.1 do capítulo 9 do Relatório de Gestão do Exercício de
2011, pode ser considerada como consistente.

d) Monitoramento

 O  Monitoramento  compreende  o  acompanhamento  dos  pressupostos  do  controle  interno,  visando
assegurar  a  sua  adequação  aos  objetivos,  ao  ambiente,  aos  recursos  e  aos  riscos  (Resolução  nº
1.135/2008, do Conselho Federal de Contabilidade).

A sistemática de monitoramento utilizada pela Unidade é sintetizada na utilização de dois instrumentos,
sendo  um de  âmbito  interno  e  outro  de  âmbito  externo.  No  âmbito  interno,  destaca-se  o  controle
primário  do  gestor  que  pode  se  subsidiar  dos  resultados dos trabalhos  das  auditorias  realizadas na



instituição pelo órgão de Auditoria Interna, tendo como base o Plano Anual de Atividades de Auditoria
Interna  –  PAINT,  o  qual  visou  a  orientar  as  ações  da  FUAM  na  consecução  de  seus  objetivos
institucionais.

No âmbito externo, pode ser destacada a atuação da Controladoria Geral da União e Tribunal de Contas
da União sobre as atividades desempenhadas pela Unidade no Exercício de 2011.

Os resultados da aplicação destes dois instrumentos, configurados em documentos e relatórios, deveriam
estar refletidos nas ações da FUAM com melhorias em suas atividades e processos. Entretanto, o gestor
da FUAM avaliou este componente como neutra, posição considerada consistente com a realidade da
UJ, levando-se em consideração as constatações apontadas neste Relatório de Auditoria de Gestão. 

e) Procedimentos de Controle

Procedimentos de controle são as políticas e procedimentos estabelecidos pela administração da Unidade
que ajudam a assegurar que as diretrizes estejam sendo seguidas.

Os trabalhos realizados na  Unidade  nas áreas de  licitação e  recursos humanos tiveram por  objetivo
avaliar  se  os procedimentos estão  efetivamente  instituídos e  se  tem contribuído para  o  alcance  dos
objetivos estratégicos fixados pela Administração da FUAM.

Nesse sentido, destaca-se a seguir os pontos fracos e fortes nas áreas supracitadas, identificados por
meio  dos  trabalhos  de  auditoria  Anual  de  Contas  do  Exercício  de  2011,  cujos  resultados  estão
diretamente  relacionados  com as  fragilidades  que  resultaram nas  constatações  demonstradas  neste
relatório:

1 - Licitação

 1.1 - Pontos Fracos

a) Ausência de manuais com normas e procedimentos prevendo sistemas de autorizações e aprovações,
linhas de autoridade definidos e o estabelecimento de práticas operacionais e de rotinas para o setor de
licitação.  A  determinação  de  procedimentos  formais  contribui  para  o  fortalecimento  dos  controles
internos e proteção do patrimônio da Unidade;

b) Ausência de rotinas implementadas para execução de processos licitatórios e celebração de contratos;

c) Falta de padronização no processo de cotação de preços para estimativa do valor a ser contratado, de
forma a  conferir  confiabilidade e  representatividade para  aferição dos preços correntes de mercado,
dificultando a formação de juízo acerca da adequação do preço contratado pela comissão de licitação;

d)  Gerenciamento  deficiente  de  preços  contratados,  em razão  da  falta  de  comparação  dos  preços
licitados com outros vigentes em atas de registro de preços de órgãos federais, visando à negociação com
o fornecedor  ou  adesão  a  outras  atas  quando  o  preço  licitado  pela  Unidade  for  superior  a  outros
existentes;

e)  Todas  as  autorizações  de  compras  e  serviços  são  realizadas  pela  Pró-Reitora  Administrativa,
independente do valor, sem fixação de limite a partir do qual a autorização deveria ser emitida somente
pela Reitora da Unidade;

f) Falta de política de capacitação permanente dos servidores da área de licitação;

1.1 - Pontos Fortes

a) Criação e utilização de um sistema informatizado para  controle das atas de registro de preços na
Unidade (SISREQ), com objetivo de evitar novas licitações para itens já existentes e registrados em atas
vigentes;

b) Utilização de check-list para verificação da conformidade legal na instrução do processo licitatório;



c) Acompanhamento das alterações na legislação afeta  ao setor por meio de Assinatura  de Revistas
Especializadas e Informativos do Tribunal de Contas da União.

2) Recursos Humanos

a) Inexistência de manual de normas e procedimentos contendo orientações para o processamento da
folha de pagamento;

b) Ausência de rotinas para acompanhamento das alterações da legislação da área de pessoal, inclusive
acórdãos do Tribunal de Contas da União;

c) Ausência  de rotina formalizada com fins de verificação da situação de servidores com dedicação
exclusiva com outros vínculos; e

d) Falta de política de capacitação permanente dos servidores da área de pessoal.

Portanto, considera-se inconsistente o posicionamento assumido pela FUAM no Relatório de Gestão
de 2011, sobretudo em razão da avaliação deste componente como parcialmente válido.

Assim,  a  avaliação  dos controles  internos  instituídos  pela  Unidade,  com vistas  a  garantir  que  seus
objetivos estratégicos para o exercício fossem atingidos, está demonstrada no quadro a seguir:

Componentes da estrutura de
Controle Interno

Auto avaliação do gestor Avaliação  da  Equipe  de
auditoria

Ambiente de Controle  Parcialmente  válido  a
Totalmente válido

 Inadequado

Avaliação de Risco  Neutra a Totalmente válido  Inadequado

Procedimentos de Controle  Neutra a Parcialmente válido
Inadequado

Informação e Comunicação  Parcialmente  inválida  a
Parcialmente válida

 Adequado

Monitoramento  Neutra a Totalmente válido  Inadequado

Fonte:Relatório de Gestão/2011 da FUAM

Área Selecionada Estrutura de controles internos administrativos

Programas  Adequado



Recursos Humanos  Inadequado

Licitações  Inadequado

Fonte: Relatório de Gestão/2011 da FUAM, SIAPE, SIASG

Face ao exposto,  pode-se  concluir que os procedimentos de controle  interno adotados pela  Unidade
Jurisdicionada,  nas áreas de licitação e  recursos humanos,  embora  sejam suficientes para  permitir  o
acompanhamento das ações das respectivas áreas,  não foram capazes de  evitar  impropriedades nos
processos analisados, precisando ser revistos e melhorados, com objetivo de buscar maior aderência à
legislação que regulamenta o assunto.

O Relatório  de  Gestão/2011,  elaborado  pela  consolidadora  FUAM, apresenta,  às fls.  217  a  218,  as
informações sobre o funcionamento do sistema de controle interno, entretanto, não consta do relatório
informações específicas da UJ consolidada Hospital Universitário Getúlio Vargas - HUGV.

Todavia, no decorrer dos exames, foram verificadas fragilidades no HUGV nos controles relativos às
áreas de contratação e de segurança da informação, as quais comprometem a sua integridade. 

2.6 Avaliação da Sustentabilidade Ambiental em Aquisições de Bens e Serviços (40)

A avaliação  da  Gestão  Ambiental  da  Unidade,  realizada  com base  nas  informações  constantes  no
Capítulo  10  –  Informações  quanto  à  adoção  de  critérios  de  sustentabilidade  ambiental  na
aquisição de bens, materiais de Tecnologia da Informação (TI) e na contratação de serviços de
obras – Quadro A.10.1. do Relatório de Gestão da UJ e no resultado dos trabalhos de auditoria anual de
contas do exercício de 2011 e  em comparação com exercício de 2010 permite concluir pela adoção
parcial dos critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e contratação de serviços  ou
obras,  com significativa  implementação  na  adoção  dos referidos critérios  no  exercício  de  2011  em
relação ao ano anterior, alcançando uma aplicabilidade de quase 60%, adotando de forma integral ou em
sua maioria 7 critérios de 12 possíveis de implementação no exercício de exame, sendo que dos restantes
2 critérios o gestor não soube informar a proporção de aplicabilidade do referido critério.

Destaca-se que foram observadas diversas ações implementadas pela Unidade com vistas a minimizar o
impacto  ambiental  decorrente  dos  produtos  e  serviços  contratados  como  a  aquisição  de  produtos
reciclados (papel reciclado),   preferência  pela  aquisição  de  bens/produtos  passíveis  de  reutilização,
reciclagem  ou  reabastecimento  (refil  de  tonner  e  cartuchos  para  impressora)  e  aquisição  de
bens/produtos que colaboram para o menor consumo de energia e/ou água (lâmpadas econômicas).

Além disso, tem privilegiado, conforme a  disponibilidade financeira, construir edificações com maior
número de pavimentos, reduzindo a destruição da cobertura vegetal e natural dos seus campus. Por meio
do Projeto de Extensão Universitário (ECOLETA) recolhe óleo e gordura descartado dos restaurantes
universitários para a produção de sabão. Em 2011 concluiu e colocou em funcionamento a Estação de
Tratamento de Efluentes do Setor Norte (ETE/SN), com a aprovação do órgão ambiental responsável
(IPAAM). Em Janeiro de 2012 aprovou sua Política  Ambiental,  no Conselho Universitário,  fruto da
atuação do Comitê Gestor Ambiental da FUAM. Pela primeira vez a Universidade possui uma Política
Ambiental aprovada por sua Instância  Máxima, o que possibilitará  avançar ainda mais nas ações de
conservação ambiental.

Especificamente  quanto  ao  HUGV,  após  as  análises  efetuadas  sobre  a  aderência  aos  critérios  de
sustentabilidade  ambiental  na  aquisição  de  bens  materiais  de  tecnologia  da  informação  (TI)  e  na
contratação  de  serviço  ou  obras,  bem  como  na  separação  de  resíduos  recicláveis  descartados,



constatou-se que o Diretor do HUGV nomeou uma comissão de Gestão Ambiental, por meio da Portaria
nº 31/2010, para assegurar a gestão dos resíduos de Serviço de Saúde, e também possui um Plano de
Gerenciamento  de  Resíduos de  Serviço  de  Saúde  -  PGRSS que  promove  a  segregação  de  resíduos
biológicos e comuns passivos de reciclagem, bem como o tratamento e descaracterização de resíduos
biológicos.

Anualmente o PGRSS/HUGV é acompanhado pela Inspetoria de Saúde da Fundação de Vigilância em
Saúde - FVS do Governo do Estado do Amazonas que emite parecer técnico para renovação do Alvará
Sanitário do estabelecimento. O HUGV apresentou cópia do PGRSS nº 022/11 e nº 003/12 que consta
Parecer  Favorável com conformidade  em 90% das  disposições da  Instrução  para  Apresentação  de
PGRSS na DEVISA/FVS, RDC nº 306 de 07.12.04 do Ministério da Saúde. No entanto, nos referidos
pareceres  não  constam quais  são  as  inconformidades  apontadas,  que  deverão  ser  apresentadas  na
inspeção anual, para renovação do Alvará Sanitário da UJ.

Atualmente, os resíduos passíveis de reciclagem tais como plástico, papel, papelão e resíduos plásticos
do Hospital Universitário são doados a  uma Associação de catadores (Aliança), porém, o Art.  5º  do
Decreto nº  5.940, de 25/10/2006, estabelece a constituição de uma Comissão para a Coleta Seletiva
Solidária para implantação e supervisão da separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como a
sua destinação para as associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis. O § 2º do Art. 4º
do citado Decreto estabelece que deverão ser sorteadas até quatro associações ou cooperativas, sendo
que cada uma realizará a coleta, por um período consecutivo de seis meses, quando outra associação ou
cooperativa  assumirá  a  responsabilidade,  seguida  a  ordem do  sorteio.  No  entanto,  como  a  UJ  já
constituiu a criação de uma Comissão de Gestão Ambiental do Hospital Universitário Getúlio Vargas por
meio da Portaria nº 31/2010, esta Portaria deve citar o Decreto nº 5.940/2006, para que possa destinar
os referidos resíduos às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis obedecendo
aos critérios de seleção.

Foram disponibilizadas  cópias  dos  informativos  sobre  palestras,  folders  e  comunicações  oficiais  de
campanhas entre  os servidores de  conscientização  da  necessidade  de  proteção  do meio ambiente  e
preservação dos recursos naturais.

O  Diretor-Geral  do  HUGV  informou  que  os  processos  licitatórios  homologados  em  2011  não
contemplam os  critérios  de  sustentabilidade  ambiental  e  que  os  mesmos  serão  contemplados  nos
próximos editais da unidade. Informou também não possuir Certificações Ambientais.

Com relação ao consumo de água e energia no Hospital houve uma variação de consumo de 2011 em
relação  a  2010,  tendo  em vista  o  aumento  de  pacientes  internados e  dos procedimentos cirúrgicos
realizados. A UJ informou que está atenta ao consumo de água, e como medida alternativa, está em
processo de recuperação de um poço artesiano.

2.7 Avaliação da Gestão de Tecnologia da Informação (60)

A avaliação da gestão de Tecnologia  da Informação - TI está  estruturada a partir da abordagem dos
seguintes aspectos: definição de um planejamento estratégico de TI e de uma política de Segurança da
Informação;  existência  de  um comitê  diretivo  de  TI  formalmente  designado e  atuante;  estrutura  de
pessoal envolvida com TI; adequação dos procedimentos inerentes ao desenvolvimento e produção de
sistemas; e adequação e gestão dos bens e serviços adquiridos.

I) Planejamento Estratégico de TI

O planejamento estratégico de TI (PETI) foi definido, porém, não houve a sua aprovação pelo Conselho
Diretor  da  FUAM.  A  partir  da  formalização  do  PETI   deveria  ser  elaborado  o  Plano  Diretor  de
Tecnologia da Informação – PDTI, o que também não foi elaborado e formalizado pela Unidade.

A universidade  ainda  carece  da  institucionalização de  um Comitê  Gestor  de  TI,  com o objetivo de
avaliar e propor políticas de gestão de TI no âmbito da Unidade.



Quanto  à  Gestão  de  Tecnologia  da  Informação  para  o  HUGV,  verificou-se  que  o  Planejamento
Estratégico  do  Hospital  está  incorporado  ao  Plano  de  Desenvolvimento  Institucional  da  Fundação
Universidade do Amazonas - FUAM (2006-2015).

II) Política de Segurança da Informação

A Política de Segurança da Informação - PSI não está formalmente implementada na Unidade. Já foi
criada uma comissão para  sua elaboração tendo sido elaborada uma minuta  de portaria que aguarda
apreciação superior para sua homologação.

A  política  de  segurança  tem  que  ter  implementação  fática  e  definir  claramente  as  ações  de
responsabilidade de cada um dos atores, devendo ser efetiva e eficaz. Deve haver, por parte da FUAM,
conscientização no sentido de dar cumprimento e observância a esta política, criando meios para que
seja efetivamente implementada e aplicada.

III) Recursos Humanos de TI

Conforme planilha de distribuição da força de trabalho da Unidade Jurisdicionada - UJ relacionada com
a Tecnologia da Informação, observa-se que existem 31 servidores do quadro permanente atuando nessa
área.

Destaca-se,  ainda,  que  do quadro de  31 servidores,  13 não possuem formação específica  em TI.  A
manutenção desse percentual fragiliza a gestão da Unidade, uma vez que tais atividades estão sendo
desempenhadas  por  servidores  sem formação  específica,  resultando  em risco  na  continuidade  dos
serviços de TI.  

Em  análise  às  informações  prestadas  no  Relatório  de  Gestão  da  Unidade  Jurisdicionada  e  em
informações obtidas durante os trabalhos de auditoria, verificou-se que a Unidade não dispõe de Plano
de Cargos e Salários com carreira específica para a área de TI. Conforme dados da própria Universidade
a UFAM não possui um plano especifico de cargos e salários para Tecnologia da Informação, o que
existe é a Lei 11.091/2005 que trata do Plano de Carreira dos Cargos de Técnico Administrativo em
Educação – que contempla os Técnicos Administrativos nos níveis médio e superior.

Tendo em vista que a elaboração do PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação) constitui uma
das metas da UFAM na Área de Técnologia da Informação e em função do aumento da importância
estratégica  dessa  área,  cabe  ressaltar  que  a  ausência  de  carreira  específica  de  TI  pode  ocasionar  a
ausência de pessoal qualificado suficiente para executar as atividades básicas na gestão de TI e para
fiscalizar os contratados relacionados, criando uma potencial área de fragilidade da FUAM.

Atualmente a área de TI do HUGV dispõe de uma Diretoria de Apoio Técnico Hospitalar que coordena
os serviços de informática, no entanto, o quadro de pessoal é 100% (cem por cento) terceirizado, com
isso não há transferência de conhecimentos referentes a produtos e serviços de TI  para servidores do
Órgão/Entidade.

IV) Desenvolvimento e Produção de Sistemas

No exercício de 2011, todos os softwares foram desenvolvidos pela equipe de Tecnologia da Informação
da Universidade. A Unidade não dispõe de procedimento formalizado para desenvolvimento de sistemas.
Na atividade de desenvolvimento de sistemas a UJ não recebe apoio de empresas terceirizadas.

Mediante análise de informações prestadas pela Unidade verificou-se que a UJ quando da implantação
ou proposição de qualquer solução de TI avalia se o recurso previsto para implantação será efetivamente
compatível com a  demanda  baseando-se  principalmente  no conhecimento técnico e  experiência  dos
funcionários da Unidade. As ações são alinhadas ao PDI ou Plano de Gestão, como implantação do
VOIP, implantação de wireless, construção de um novo data center seguindo padrões internacionais de
segurança, implantação de uma nova infraestrutura de redes de dados, utilizando-se a topologia em anel
de 10 GB, virtualização de servidores e a implantação do sistema de vigilância digital.



A gerência  de  desenvolvimento de  sistema usa  a  metodologia  de  desenvolvimento SCRUM na  qual
baseia-se o processo em entregas rápidas para os clientes com objeivo de agregar o quanto antes valor ao
negócio  envolvido.  De  forma  a  garantir  qualidade  no  processo  é  usado  o  controle  de  versão
"SUBVERSION",  "REDMINE"  para  controlar  as  atividades  de  cada  projeto,  a  partir  de  reuniões
periódicas com os desenvolvedores e os clientes. Para área de desenvolvimento de sistemas não existe
apoio de empresas terceirizadas.

Já consta no planejamento da Unidade a implantação de um Service Desk para área de atendimento ao
usuário da FUAM e um dos itens para sua efetiva implantação é a criação e divulgação de um catálogo
de serviços que o Centro de Processamento de Dados irá ofertar, bem como o tempo e os níveis de
atendimento de cada serviço.

V) Contratação e Gestão de Bens e Serviços de TI

As 25  soluções de  Tecnologia  da  Informação  utilizadas pela  FUAM em 2011 foram desenvolvidas
internamente (15) e externamente (10),  e são mantidas por servidores da instituição, o que elimina o
risco de dependências de pessoas sem vínculo com a Unidade.

Nos contratos de aquisição de bens e serviços de TI celebrados em 2011, constatou-se a adoção parcial
de  acordo de  níveis de  serviço  com os fornecedores.  Essa  falta  de  definição,  entre  a  Unidade  e  a
Empresa fornecedora de soluções de TI, demonstra fragilidade na condução do contrato. Um reflexo
disso  pode  se  dar  na  dificuldade  em se  ajustar  expectativas,  ou  seja,  os  esforços  e  investimentos
dispendidos poderão não se mostrar sintonizados com as necessidades  e expectativas dos clientes.

Vale ressaltar que a Unidade está trabalhando para reestruturar o Centro de Processamento de Dados,
em que  está  previsto  a  criação  de  um escritório  de  projetos  e  processos,  sendo  que  uma  de  suas
atribuições será a gestão de contratos de TI.

 

Considerando  a  vinculação  hierárquica  do  HUGV com  a  FUAM,  todas  as  ações  referentes  ao
Planejamento  Estratégico  de  TI,  à  Política  de  Segurança  da  Informação  e  ao  Desenvolvimento  e
Produção de Sistemas, que estão no nível mais estratégico, dependerão das ações definidas e executadas
pela FUAM.

2.8 Avaliação da Situação das Transferências Voluntárias (65)

A avaliação das transferências de recursos mediante convênio, contrato de repasse, termo de parceria,
termo de cooperação, termo de compromisso ou outros acordos, ajustes ou instrumentos congêneres,
teve  por  objetivo  verificar  a  consistência  das  informações  prestadas pela  Unidade  no  Relatório  de
Gestão,  o  volume  de  recursos  transferidos,  a  situação  da  prestação  de  contas,  a  observância  às
exigências previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal e a estrutura de controles internos da FUAM para
a área de transferências de recursos, conforme demonstrado na tabela a seguir:

Qtde transferência em 2011

Volume  de
recursos  total  de
transferência  no
exercício

% Qtde Analisado
%  do  volume  de
recursos analisados

 15  18.087.767,56
13,04

 85,97

 A FUAM não  celebrou  novas Transferências  no  exercício  de  2011  e  por  essa  razão  não  realizou



chamamento público.

No que  tange  a  efetividade  das providências adotadas pelo gestor  para  apurar  os atos passíveis de
instauração  de  Tomada  de  Contas  Especial  em relação  às  transferências  voluntárias  concedidas,  o
resultado da análise encontra-se consignado no demonstrativo a seguir:

Quantidade
total  de
transferências
concedidas
no exercício

Quantidade  de
transferências
com a  situação
“desaprovadas”

Quantidade
de
transferências
cujas  contas
estão  na
situação
“omissão  de
prestar
contas”

Quantidade
de
transferências
com  a
situação
“aguardando
prestação  de
contas”

Quantidade
de
transferências
com  a
situação
“prestação de
contas  em
análise” ou "a
comprovar"

Quantidade
de
transferências
com  a
situação
“aprovadas”

Quantidade
de  TCE
instauradas

15
0

 0  0  13  0  0

Fonte:Siafi Gerencial e SICONV

Não houve no exercício de 2011, por parte do HUGV, atos de gestão relacionados ao item “8 - Avaliação
da situação das transferências mediante  convênio,  contrato de  repasse,  termo de  parceria, termo de
cooperação, termo de compromisso ou outros acordos, ajustes ou instrumentos congêneres, vigentes no
exercício de referência” da parte "A" do Anexo III da DN TCU nº 117/2011.

Por fim, cabe informar que 99% dos contratos celebrados pela FUAM e HUGV estão registrados no
Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG, conforme estabelece o § 3º do art. 19
da Lei nº 12.309/2010 (Lei de Diretrizes Orçamentárias - 2011).

2.9 Avaliação da Regularidade dos Processos Licitatórios da UJ (61)

A análise  dos processos licitatórios realizados pela  Fundação Universidade  do Amazonas e  Hospital
Universitário  Getúlio  Vargas  no  exercício  de  2011  teve  por  objetivo  avaliar  a  regularidade  das
contratações efetuadas pelas Unidades de  acordo com as seguintes diretrizes: apurar se  o objeto da
licitação atende a real necessidade da Unidade; verificar a consonância do objeto com a missão e metas
da Instituição, bem como com os objetivos das ações dos programas contidos no orçamento; verificar o
enquadramento do objeto à adequada modalidade de licitação; e verificar as razões de fundamentação
da dispensa ou inexigibilidade de licitação.

Nesse contexto, foram utilizados os critérios de materialidade, relevância e criticidade como metodologia
para escolha das amostras, resultando em uma amostragem não probabilística, a qual não possibilita a
extrapolação das conclusões obtidas a partir dos processos analisados para o universo das contratações
realizadas pelas Unidades no exercício em análise.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS:

Em consulta ao SIASG-DW referente ao exercício de 2011, constatou-se que a quantidade e montantes
contratados pela Unidade apresentados no Relatório de Gestão são consistentes, conforme demonstrado
na tabela a seguir:

.



Tipo de Aquisição
de bens/serviços

Volume  de
recursos  do
exercício

%  Valor  sobre
total

Volume  de
recursos
analisado

%  Valor  dos
recursos
analisados  em
relação  ao
montante total

Dispensa R$ 14.951.736,30 19 % R$ 54.683,66 0,07 %

Inexigibilidade R$ 3.645.959,46 5 % R$ 114.013,16 0,14 %

Convite - - -  -

Tomada de PreçosR$ 2.956.573,68 4 % -  -

Concorrência R$ 1.096.179,62 1 % -  -

Pregão R$ 54.858.240,83 71 % R$ 396.599,99 0,51 %

Total R$ 77.508.689,89 100% R$ 565.296,81 0,72 %

                        Fonte: SIAFI Gerencial

Com efeito, a tabela seguinte resume o resultado das análises realizadas na FUAM, no que se refere à
regularidade, modalidade licitatória, fundamentação legal da Dispensa e Inexigibilidade:

Número  do
processo
Licitatório 

Contratada  e  seu
CNPJ 

Valor  da
Licitação
Empenhado  em
2011 

Oportunidade  e
Conveniência  do
motivo  da
Licitação 

Modalidade  da
Licitação. 

Pregão  eletrônico
101/2011

LHF  –  Serviços  de
Engenharia LTDA

(CNPJ  nº
08656117/0001-30)

R$ 116.300,00 Adequado Inadequado

Pregão  eletrônico
102/2011

LHF  –  Serviços  de
Engenharia LTDA

(CNPJ  nº
08656117/0001-30)

R$ 79.900,00 Adequado Inadequado

Pregão eletrônico

103/2011

HLH – Construções
LTDA

(CNPJ  nº

R$ 200.399,99 Adequado Inadequado



10422225/000190)

Fonte: SIAFI Gerencial

Número  do
processo
Licitatório 

Contratada e seu CNPJ/CPF 

Valor  Empenhado  em
2011

 

Fund. da Dispensa 

59019/2011
Pessoa  Física  –  CPF  nº
***.545.017-**

R$ 2.000,00 Devido

59339/2011
Pessoa  Física  –  CPF  nº
***.631.202-**

R$ 6.000,00 Devido

45947/2011
Pessoa  Física  –  CPF  nº
***.410.092-**

R$ 21.163,62 Indevida

59017/2011
Pessoa  Física  –  CPF  nº
***.362.402-**

R$ 2.000,00 Devido

59021/2011
Pessoa  Física  –  CPF  nº
***.336.952-**

R$ 2.000,00 Devido

43107/2011

Confederação  Brasileira  do
Desporto Universitário

(CNPJ nº 42467787/0001-46)

R$ 8.520,04 Indevido

59343/2011
Pessoa  Física  –  CPF  nº
***.631.202-**

R$ 6.000,00 Devido

208/2011
Pessoa  Física  –  CPF  nº
***.879.442-**

R$ 7.000,00 Devido

Fonte: SIAFI Gerencial

Número  do  processo
Licitatório

Contratada e seu CNPJ

Valor  Empenhado em
2011

 

Fund.  da
Inexigibilidade

45/2011

GER  –  AR  Comércio  de
Produtos Médicos LTDA

(CNPJ  nº

R$ 114.013,16 Devida



04696139/000172)

Fonte: SIAFI Gerencial

Verificou-se,  para  os processos licitatórios selecionados,  a  conformidade  legal para  a  efetivação das
aquisições/contratações executadas no exercício de 2011 pela Unidade mediante análise dos motivos e
justificativas apresentadas pelo gestor que amparam tais aquisições/contratações.

Em relação  ao  adequado  emprego  da  modalidade  licitatória  constatou-se  a  ocorrência  de  uso  da
modalidade indevida em três processos de pregão. Da análise de processos de dispensa identificou-se a
ocorrência de fundamentação sem amparo na Lei nº 8.666/93 em dois processos.

 Da análise da inexigibilidade nº 45/2011, realizada para aquisição de equipamento permanente (BOD
POD Gold Standard Body Composition Tracking System) com fulcro no art.  25, inciso I,  da  Lei nº
8.666/93, verificou-se que o gestor fundamentou corretamente a realização da referida inexigibilidade.

Face ao exposto, a  análise  da amostra  permite  concluir  pela  inadequação parcial dos procedimentos
adotados pela  Universidade  do  Amazonas nos certames analisados,  com relação  à  regularidade  dos
procedimentos de contratação, evidenciando a necessidade de aprimoramento dos controles internos aos
ditames legais, com vistas a conseguir maior aderência às disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e na
jurisprudência do Tribunal de Contas da União.

 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GETÚLIO VARGAS

Em consulta ao SIASG-DW referente ao exercício de 2011, constatou-se que o montante das despesas
empenhadas (empenhos liquidados) passíveis de se submeterem ao processo licitatório, no exercício em
exame, somou o valor de R$ 16.390.568,66 (dezesseis milhões, trezentos e noventa mil, quinhentos e
sessenta  e  oito  reais  e  sessenta  e  seis  centavos).  O valor  total  empenhado  mediante  Dispensa  de
Licitação representou, no ano de 2011, o valor percentual de 24% (vinte e quatro por cento) do total
passível de se submeter a processo licitatório. Quando comparado ao exercício anterior (em 2010 foi de
quarenta e sete por cento) identifica-se um decréscimo significativo por parte da gestão do HUGV em
utilizar dispensa de licitação. As inexigibilidades representaram o valor de 3% (quatro por cento). A
modalidade  Pregão  correspondeu  ao  montante  de  71%  (setenta  e  um por  cento),  valor  acima  do
executado por meio de Dispensa de Licitação em 2011 (em 2010, a modalidade Pregão representou
48%).

Vislumbra-se, portanto, um aumento considerável dos gastos da Unidade mediante utilização de Pregão e
redução de gastos com a utilização da modalidade Dispensa de Licitação. Segue tabela descritiva da
execução  dos gastos  da  Unidade  por  modalidade  de  licitação  empregada  e  descrição  do  montante
analisado:

Tipo de Aquisição
de bens/serviços

Volume de recursos
do exercício

% Valor sobre
total

Volume de
recursos analisado

% Valor dos
recursos
analisados

Dispensa 5.574.378,32 24,44 4.709.411,21 59,40
Inexigibilidade 849.764,47 3,72 51.020,38 0,65
Convite 0,00 0,00 0,00 0,00

Tomada de Preços 0,00 0,00 0,00 0,00

Concorrência 0,00 0,00 0,00 0,00
Pregão 16.390.568,66 71,84 3.167.321,53 39,95

Total 22.814.711,45 100,00 7.927.753,12 100,00

Fonte:Siafi Gerencial



Com efeito, a tabela seguinte apresenta o resultado das análises realizadas no HUGV, no que se refere à
regularidade, modalidade licitatória de pregão e fundamentação legal da Dispensa e Inexigibilidade:

Número do
processo

Licitatório
Contratada/CNPJ

Valor da
Licitação
Liquidado
em 2011

Oport. e
Conveniê. do
motivo da Lic.

Modalidade
da Licitação.

Pregão
07/2011

01.169.999/0001-60 92.168,95

ADEQUADO DEVIDA

03.329.698/0001-81 39.460,00

04.252.742.0001-65 59.636,00

04.361.309/0001-68 36.278,00

05.390.782/0001-36 6.138,76

05.460.027/0001-80 23.441,50

10.308.718/0001-01 51.173,88

31.863.004/0001-27 74.400,00

Pregão
09/2011

02.193.224/0001-92 19.712,25

ADEQUADO DEVIDA

04.980.517/0001-45 17.067,80

06.019.570/0001-00 2.875,00

08.992.424/0001-91 0,00

11.254.762/0001-30 1.760,10

31.673.254/0001-02 10.560,00

66.437.831/0001-33 0,00

67.630.541/0001-74 14.505,00

Pregão
18/2011

07.824.981/0001-30 58.333,31 ADEQUADO DEVIDA

Pregão
43/2011

07.844.800/0001-38 2.659.810,98 ADEQUADO DEVIDA

Fonte:Siafi Gerencial

Número  do  processo
Licitatório

Contratada/CNPJ Valor  Liquidado   em
2011

 

Fund. da dispensa

39/2010 02.806.229/0001-43 4.709.411,21 DEVIDO



Fonte: Siafi Gerencial

 

Número  do  processo
Licitatório

Contratada/CNPJ Valor  Liquidado   em
2011

 

Fund.  da
inexigibilidade

03/2011 06.028.137/0001-30 39.220,38 DEVIDO

06/2011 58.295.213/0001-78 11.800,00 DEVIDO

Fonte:Siafi Gerencial

Mediante  análise  dos processos licitatórios selecionados por  critérios de  materialidade  e  criticidade,
pertencentes aos programas 1073 - Brasil Universitário, ação 4086 - Funcionamento dos Hospitais de
Ensino e 1220 - Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada, ação 8585 - Atenção à Saúde da
População  para  procedimentos  em  Média  e  Alta  Complexidade,  foram  constatados  alguns  fatos
relacionados aos processos gerenciais do Hospital Universitário Getúlio Vargas - HUGV que interferiram
no desempenho das atividades da Unidade no ano de 2011, os quais cita-se:
- Pagamento de custos operacionais sobre o montante total estimado e não com base no montante de
custos e despesas efetivamente ocorridos no mês correspondente à prestação dos serviços referente ao
contrato nº 19/2010.

2.10 Avaliação da Gestão do Uso do CPGF (1)

Em análise ao item 13 do Relatório de Gestão, que traz informações sobre a gestão do uso dos Cartões
de Pagamento do Governo Federal, (CPGF) e após realizar consulta no sistema da ODP referente ao
exercício de 2011, verificou-se que tanto a Fundação Universidade do Amazonas - FUAM, quanto o
Hospital Universitário Getúlio Vargas - HUGV não utilizaram o CPGF.

2.11 Avaliação da Gestão de Passivos sem Previsão Orçamentária (21)

Com objetivo de avaliar a capacidade da FUAM e do HUGV em intervir previamente sobre as causas
que ensejaram a ocorrência de passivos sem a consequente previsão orçamentária  de créditos ou de
recursos, bem como as medidas adotadas para a gestão desse passivo, foi realizada consulta no SIAFI
Gerencial referente ao ano-base 2011, para levantar informações dos passivos inscritos por insuficiência
de  crédito  ou  recursos,  porém,  não  foi  encontrado  nenhum valor  registrado  nas  contas  contábeis
pertinentes. Do mesmo modo, são consideradas consistentes as informações apresentadas no Relatório
de Gestão do exercício 2011 da FUAM, de que não houve reconhecimento de passivos por insuficiência
de créditos ou recursos durante o exercício sob exame.

2.12 Avaliação da Conformidade da Manutenção de Restos a Pagar (66)



A UFAM  inscreveu em Restos a Pagar no exercício de 2011, R$ R$ 42.284.647,26 (quarenta e dois
milhões, duzentos e oitenta  e  quatro mil,  seiscentos e quarenta e sete reais e vinte  e  seis centavos).
1,66% (um e sessenta e seis por cento) das inscrições analisadas, selecionadas por meio de amostragem
probabilística, não atendem às hipóteses previstas no art. 35 do Decreto nº 93.872/86, conforme tabela a
seguir:

 

RESTOS A PAGAR

INSCRITOS  EM  2011
(A)

RESTOS A PAGAR

ANALISADOS (B)

PERCENTUAL
ANALISADO

(B)/(A)

%  DE  RP  COM
INCONSISTÊNCIA

R$42.284.647,26 R$16.882.126,62 36,82% 1,66%

Dos valores inscritos em Restos a  Pagar Não-Processados, parte  desses empenhos já  foi liquidado e
pago.  Os  empenhos  que  ainda  encontram-se  inscritos  estão  sendo  objeto  de  cobrança  junto  aos
fornecedores, visando solucionar pendências. Em relação à amostra selecionada, verificamos não haver
inconsistências quanto a conformidade das inscrições.

 

Durante  o  exercício  2011,  o  HUGV inscreveu  despesas  em restos  a  pagar  no  valor  total  de  R$
8.593.735,37. Desse montante, foram analisados processos que perfizeram o valor de R$ 4.768.376,75, o
que corresponde a 55,49%, conforme demonstrado na tabela a seguir:

Restos  a  Pagar  não  processados
inscritos em 2011(A) (R$)

Restos  a  Pagar
analisados (B) (R$)

Percentual
analisado (B)/(A)

RP  com
inconsistência (%)

8.593.735,37 4.768.376,75  55,49% 2,91%

                                           Fonte:Siafi Gerencial

Em análise  dos referidos processos,  constatou-se  a  regularidade  da  inscrição dos Restos a  Pagar  no
exercício de 2011 pelo HUGV, especialmente em virtude da conformidade com o disposto no artigo 35
do Decreto nº 93.872/86 e Decreto nº 7.468/2011.

Foi  solicitado  esclarecimento  à  UJ  quanto  à  manutenção  dos  Restos  a  Pagar  Não  Processados
relacionados  na  amostra  baseado  nos  critérios  de  materialidade,  relevância  e  criticidade,  a  fim de
constatar se a manutenção de fato se enquadrou no art. 35 do Decreto nº 93.872/1986.

AMOSTRA RP NÃO PROCESSADOS

2011NE800414

2011NE800903

2011NE800947

2011NE800002

2011NE800689

2011NE800859



2011NE800781

2011NE800915

2011NE800675

2010NE900362

2010NE900254

Na documentação comprobatória da UJ, consta que houve a anulação no exercício de 2012 pela UJ dos
empenhos 2010NE900362 e 2010NE900254.

2.13 Avaliação da Entrega e do Tratamento das Declarações de Bens e Rendas (67)

Quanto ao atendimento das obrigações estabelecidas na Lei nº 8.730/93, relacionadas à entrega e ao
tratamento das declarações de bens e rendas, solicitou-se tanto da FUAM, quanto do HUGV que fosse
disponibilizado acesso a metodologia (informatizada ou manual) de controle da entrega anual à Unidade
de Pessoal, das cópias das Declarações de Ajuste Anual do imposto de Renda da Pessoa Física, com as
respectivas retificações ou das autorizações de acesso eletrônico destas declarações no site da Secretaria
da Receita Federal do Brasil. Mediante amostragem verificou-se que as Unidades não cumpriram com os
pressupostos da lei supracitada. 

Em relação à UFAM, 21 (vinte um) servidores ocupantes de cargos de direção -CD não apresentaram
suas declarações de bens e rendas, de uma amostra definida de 100 (cem) servidores.

Em relação ao HUGV foi constatado que do total de 27 (vinte e sete) servidores com obrigatoriedade de
apresentar a declaração de bens e  rendas apenas 1 (um) servidor havia  entregue a  autorização para
acesso eletrônico à declaração referente ao Exercício de 2011, Ano-Calendário 2010.

TOTAL  DE  SERVIDORES  COM
OBRIGATORIEDADE  DE
APRESENTAR  A  DECLARAÇÃO  DE
BENS E RENDAS

TOTAL  DE
DECLARAÇÕES
EFETIVAMENTE
APRESENTADAS

%  DE
DECLARAÇÕES
APRESENTADAS

27 01 0,037

Verificamos que a direção do HUGV implementou a partir do Exercício de 2012 o controle de entrega
dessas  declarações,  no  entanto  esse  fato  não  elide  a  ausência  da  entrega  da  declaração  de
bens/autorização de acesso referente aos anos anteriores.

2.14 Avaliação da Gestão de Bens Imóveis de Uso Especial (68)

Durante os trabalhos de auditoria anual de contas do exercício de 2011, foi realizada avaliação quanto à
qualidade da gestão da Uj no que se refere ao patrimônio imobiliário de responsabilidade da FUAM,
classificado como “Bens de Uso Especial”, de propriedade da União ou locado de terceiros, sobretudo
quanto ao valor do imóvel, estado de conservação, inserção e atualização das informações no Sistema de
Gerenciamento  dos Imóveis  de  Uso  Especial  da  União  –  SPIUnet,  quando de  uso  obrigatório  pela
Unidade.

Nesse sentido, constatou-se que a estrutura de pessoal que a FUAM dispõe para gerir os bens sob sua
responsabilidade é  composta  de 01 servidor, o qual  é  considerado insuficiente  para  atuar de forma
adequada e tempestiva em relação às ações necessárias à boa e regular gestão dos bens imóveis. Todo o
controle é realizado por meio do Sistema SPIUnet, responsável pelo gerenciamento dos bens imóveis de
uso  especial  da  União,  o  qual está  interligado  com o  SIAFI  para  facilitar  a  execução  do  balanço
patrimonial da Unidade.

Em 2011, a Unidade possuía a seguinte quantidade de imóveis de uso especial sob sua responsabilidade:



 

Localização
Qtde total de imóveis de uso especial sob a responsabilidade
da UJ

Ano 2010 2011

Brasil  15  19

Exterior 0  0

Fonte:SPIUNET

Por meio de análise dos imóveis existentes e cadastrados no SPIUnet, foi evidenciado que existem bens
que ainda não foram devidamente cadastrados, os quais encontram-se em processo de regularização pela
Instituição. Destaca-se, ainda, que todos os bens em uso pela FUAM estão com valores desatualizados,
conforme informações registradas no SIAFI sobre a última avaliação realizada (4 no exercício de 2001,
11 no exercício de 2003, 3 no exercício de 2005 e 1 no exercício de 2007).

Dessa  forma,  observa-se  que  a  gestão  adequada  dos  bens  imóveis  em uso  pelo  FUAM depende,
necessariamente, da adequação dos controles internos com vistas a  garantir maior conformidade dos
procedimentos adotados pela Unidade com a legislação que dispõe sobre o assunto.

 

Após  análise  às  informações  apresentadas  no  Relatório  de  Gestão  da  FUAM  sobre  a  gestão  do
Patrimônio Imobiliário  e consulta ao SPIUNet verificou-se que não existe imóvel sob a responsabilidade
do HUGV, embora a Subsecretaria de Planejamento e Orçamento do Ministério da Educação, em 2008,
tivesse  determinado,  por  meio  do  Artigo  4º  da  Portaria  nº  04/2008,  de  29/04/2008,  que  todas  as
Instituições Federais de Ensino - IFES providenciassem a  efetiva  transferência  dos saldos contábeis
registrados nas suas UG's, relativos aos bens patrimoniais inerentes aos Hospitais Federais de Ensino,
para as respectivas Unidades Gestoras Executoras (UG) destes Hospitais.

Como o SIAFI se interliga aos sistemas SIASG e SPIUNet, consequentemente a responsabilidade sobre
esses bens patrimoniais, aí incluídos os imóveis, também deveria ser transferida da FUAM para o HUGV,
transferência esta não efetivada pela FUAM.

2.15 Avaliação da Gestão Sobre as Renúncias Tributárias (22)

Não houve no exercício de 2011, por parte da FUAM e do HUGV, atos de gestão relacionados ao item
"18 - Avaliação das Renúncias Tributárias" da parte "A" do Anexo III da Decisão Normativa TCU nº
117/2011.

2.16 Avaliação do Cumprimento das Determinações/Recomendações do TCU (10)

Mediante  verificação  dos  acórdãos  emitidos  e  publicados  pelo  Tribunal  de  Contas  da  União  com
referência à Fundação Universidade do Amazonas - FUAM e Hospital Universitário Getúlio Vargas -
HUGV, no exercício de 2011, identificou-se que não houve em tais acórdãos determinação expressa 
para  que  a  Secretaria  Federal de  Controle  Interno  do  Governo  Federal  se  pronunciasse  acerca  de
determinado tema na Auditoria Anual de Contas do exercício examinado.



2.17 Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU (13)

Com vistas em verificar o cumprimento das recomendações exaradas pelo órgão de controle interno do
poder executivo federal por parte da Fundação Universidade do Amazonas em 2011 selecionou-se uma
recomendação emitida no referido exercício  relacionada aos trabalhos executados durante a Auditoria
Anual  de  Contas  na  Unidade  referente  ao  exercício  de  2010.  Tal  recomendação  refere-se  a  não
conformidade verificada, cuja descrição sumária é a seguir transcrita:

Número  do
Relatório  de
Auditoria  de
Contas

Item  do  Relatório  (número  e
descrição sumária)

Situação  Atual
das
Recomendações

Item específico da Parte
“Achados  de  Auditoria
do Relatório

201108913 2.1.2.1.   Ausência  de  elaboração
do Plano Estratégico de Tecnologia
da  Informação  –  TI  da  UJ,  bem
como  do  estabelecimento  de
comitê de TI.

Pendente  de
Atendimento  sem
impacto  na
gestão.

Monitoramento via  Plano
de  Providências
Permanente

A partir de testes realizados e de análise do Relatório de Gestão 2011 da FUAM, Quadro 15.3 - Relatório
de Cumprimento das recomendações do OCI, verificou-se que estão em fase de criação as políticas de
tecnologia da informação e o comitê de tecnologia da informação, portanto, os mesmos ainda não se
encontram concluídos e implementados até o presente momento.

Em  relação  às  recomendações  expedidas  pela  Controladoria-Geral  da  União  -  CGU,  Regional
Amazonas, que constaram do Relatório de Auditoria de Gestão n. 201108913 - Avaliação da Gestão da
FUAM referente ao exercício de 2010, verificamos que, para as sete constatações registradas para o
HUGV,  apenas  as  recomendações  referentes  a  uma  constatação  (item  2.1.2.1)  foi  atendida.  A
implementação das demais recomendações está sendo monitorada por meio do Plano de Providências
Permanente.

2.18 Conteúdo Específico (62)

Em relação aos projetos desenvolvidos pelas fundações sob a  égide  da  Lei nº  8.958/1994,  tendo  a
FUAM como concedente ou contratante, foi informado pelo gestor da UJ a execução de 51 projetos (31
contratos  e  20  convênios),  totalizando  o  montante  de  R$  68.879.416,16  (sessenta  e  oito  milhões,
oitocentos  e  setenta  e  nove  mil,  quatrocentos  e  dezesseis  reais  e  dezesseis  centavos),  todos
desenvolvidos pela Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões - UNISOL.

Em virtude  dos exames realizados identificamos  que  estão  em vigor  na  FUAM 39  contratos  e  47
convênios, totalizando o montante de R$109.221.974,56 (cento e nove milhões, duzentos e vinte e um
mil, novecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos). 

Ressalte-se que no Relatório de Gestão/2011 da FUAM não está incluído o valor do contrato celebrado
pelo  Hospital  Universitário  Getúlio  Vargas  -  HUGV com a  Fundação  de  Apoio  Institucional  Rio
Solimões, no total de R$ 5.327.157,14.

Assim, após as análises efetuadas, constatamos que a FUAM (incluindo os dados referente ao HUGV)
mantém em vigor com a Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões 87 (oitenta e  sete) projetos,
totalizando R$ 114.549.131,70 (cento e quatorze milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, cento e
trinta e um reais e setenta centavos).



Os indicadores, apresentados no Relatório de Gestão, são os de desempenho nos termos da Decisão TCU
nº 408/2002 - Plenário e modificações posteriores, referentes ao exercício de 2011. Constatamos que os
indicadores analisados atendem aos critérios de utilidade e de mensurabilidade, concluímos também, que
são suficientes para a tomada de decisões gerenciais.

2.19 Ocorrência(s) com dano ou prejuízo:

Entre as análises realizadas pela equipe, não foi constatada ocorrência de dano ao erário.

3. Conclusão

Eventuais questões formais que não tenham causado prejuízo ao erário, quando identificadas, foram
devidamente tratadas por Nota de Auditoria e as providências corretivas a serem adotadas, quando for o
caso,  serão  incluídas  no  Plano  de  Providências  Permanente  ajustado  com a  UJ  e  monitorado  pelo
Controle Interno. 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.

Manaus/AM, 11 de setembro de 2012.

Relatório supervisionado e aprovado por:

_____________________________________________________________
Chefe da Controladoria Regional da União no Estado do Amazonas

Achados da Auditoria - nº 201203085

Unidade Auditada: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
Exercício: 2011
Processo: 23105.000513/2012-90
Município - UF: Manaus - AM
UCI Executora: CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DO AMAZONAS

1. GESTÃO OPERACIONAL

1.1. Subárea - AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

1.1.1. Assunto - SISTEMA DE INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

1.1.1.1. Constatação (41)

Ausência de elaboração e homologação formal do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação
pela FUAM no exercício de 2011.



Após análise das documentações solicitadas e das justificativas apresentadas pela unidade, constatou-se
que, apesar de haver um Planejamento Institucional, este não contempla qualquer aspecto relacionado à
área  de  Tecnologia  da  Informação,  e  como  consequência,  a  Unidade  não  dispõe  de  Planejamento
Estratégico para a área de TI em vigor, formalmente homologado, situação já verificada no exercício de
2010.

Causa:

Falta  de  priorização  na  elaboração  e  formalização  das  políticas  de  tecnologia  da  informação  pela
autoridade superior da Unidade.

Manifestação da Unidade Examinada:

A Unidade se manifestou em relação à Solicitação de Auditoria nº 201203085/005 mediante Ofício nº
240/GR/UFAM, de 13/4/2012, conforme segue:

"Ainda não possuímos um PDTI, porém as aquisições são realizadas conforme demandas anteriores e
encaminhando para padronização das soluções, também foram realizadas aquisições para soluções que
estão alinhadas ao PDI da UFAM, tais como Data Center, Anel de Fibra Ótica, Wireless, Voip." 

Análise do Controle Interno:

Conforme informado em sua resposta, a  UJ vem trabalhando no sentido de elaborar normas internas
relacionadas às Políticas de Tecnologia da Informação, o que inclui o Plano Estratégico de TI ( PETI). O
prazo informado pelo gestor para implementação efetiva será até julho de 2012.

Recomendações:

Recomendação 1:

Formalizar o Plano Estratégico e efetivar a implementação do mesmo.

1.1.1.2. Constatação (42)

Inexistência de uma Política de Segurança da Informação (PSI).

Após análise das documentações solicitadas e as justificativas apresentadas pela unidade, constatou-se a
inexistência  de  um documento  formal de  Política  de  Segurança  da  Informação  (PSI).  A política  de
segurança da informação é o documento que contém as diretrizes da instituição quanto ao tratamento da
segurança  da  informação,  a  partir  do  qual  derivam os  documentos  específicos  para  cada  meio  de
armazenamento, transporte, manipulação ou tratamento específico da segurança da informação em TI.



Como a definição dessa política é um dos primeiros passos para o reconhecimento da importância da
segurança da informação na organização e seu tratamento, este fato evidencia que a gestão de segurança
da informação é inexistente ou incipiente na unidade examinada.

Insta informar que a  situação averiguada também foi identificada no exercício de 2010.

Vale ressaltar que já foi criada uma comissão para elaboração da referida política.

Causa:

Falta  de  priorização  na  elaboração  e  formalização  das  políticas  de  segurança  da  informação  pela
autoridade superior da Unidade.

Manifestação da Unidade Examinada:

A Unidade se manifestou em relação à Solicitação de Auditoria nº 201203085/005 mediante Ofício nº
240/GR/UFAM, de 13/4/2012, conforme segue:

"Ainda não existe Política de Segurança da Informação, entretanto já foi criada uma comissão para sua
elaboração  conforme  portaria  em  anexo.  É  válido  salientar  que  nenhum  servidor  do  Centro  de
Processamento de Dados da UFAM possui conhecimento específico na área de segurança, fato que nos
levou a  propor uma série  de cursos sobre o assunto, esses cursos estavam previstos para iniciar ano
passado, mas por problemas de espaço de treinamento não foi possível realizá-los."

Análise do Controle Interno:

A Unidade vem trabalhando no sentido de elaborar um documento de gestão da Política de Segurança da
Informação  para  sua  formalização  e  efetiva  implementação.  O  prazo  informado  pelo  gestor  para
implementação efetiva será até julho de 2012.

Recomendações:

Recomendação 1:

Elaborar documento formal de  Política  de  Segurança  da  Informação ( PSI )  executando sua  efetiva
implementação.

2. CONTROLES DA GESTÃO

2.1. Subárea - CONTROLES EXTERNOS

2.1.1. Assunto - ATUAÇÃO DAS UNIDADES DA CGU - NO EXERCÍCIO

2.1.1.1. Constatação (11)



A Unidade Jurisdicionada  é prestadora de serviços ao cidadão, porém ainda não implementou a
carta de serviços ao cidadão.

A  Unidade  Jurisdicionada  é  prestadora  de  serviços  ao  cidadão,  no  entanto,  até  o  momento  não
implementou a carta de serviços ao cidadão, conforme determina o art. 11 do Decreto nº 6.932/2009.

Causa:

Falta de planejamento da Unidade em instituir a Carta de Serviços ao Cidadão.

Manifestação da Unidade Examinada:

A Unidade se manifestou em relação à Solicitação de Auditoria nº 201203085/15, mediante Ofício nº
290/GR/UFAM, de 23/4/2012, conforme segue:

"A Universidade Federal do Amazonas presta serviço à sociedade através do ensin, sua atividade fim,
oferecendo cursos de graduação, mestrados e doutorados. Atualmente a UFAM possui:

- 115 cursos de graduação, sendo 80 na sede e 34 no interior;

- 34 cursos de mestrado e 12 de doutorado.

A UFAM ainda não instituiu a "Carta de Serviços ao cidadão" formalmente designada. A publicidade dos
serviços oferecidos por esta instituição se dá pelo endereço eletrônico www.ufam.edu.br, no qual são
publicados informativos, manuais e outras formas de divulgação dos serviços prestados à Comunidade
Universitária e à sociedade. Segue anexos alguns manuais, informativos, folders que são disponibilizados
aos servidores , alunos e toda a sociedade. As providências para formalização da "Carta de Serviço ao
Cidadão" já estão sendo tomadas pela Administração Superior."

Análise do Controle Interno:

A Unidade deve implementar a Carta de Serviços ao Cidadão de forma a cumprir o exposto no art. 11 do
Decreto nº 6.932/2009.

Recomendações:

Recomendação 1:

Elaborar e implementar a Carta de Serviços ao Cidadão.

2.2. Subárea - CONTROLES INTERNOS

2.2.1. Assunto - AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS

2.2.1.1. Informação (51)



No processo de contas do exercício de 2012, a  FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS -
FUAM, vinculada ao MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, apresentou as informações a seguir relacionadas
em  complementação  às  apresentadas  originalmente  e  em  atendimento  à  Nota  de  Auditoria
201203085/001:

INFORMAÇÃO COMPLEMENTADA PEÇA ITEM NORMATIVO

Dados de Identificação do Pró-Reitor de
Ensino de Graduação

Rol de Responsáveis
Inciso I, Art.2º da DN
TCU nº 117/2011

Dados de identificação do Pró-Reitor de
Pesquisa e Pós-Graduação

Rol de Responsáveis
Inciso I, Art.2º da DN
TCU nº 117/2011

Dados de identificação do Diretor do
Hospital Universitário Getúlio Vargas

Rol de Responsáveis
Inciso I, Art.2º da DN
TCU nº 117/2011

Declaração de inserção e atualização de
dados no SIASG e SICONV

Relatório de Gestão
Item 7, Parte “A”, do
Anexo II da DN TCU Nº
108//2010.

Quadro A.6.2 -  Resumo dos instrumentos
celebrados pela UJ nos três últimos
exercícios

Relatório de Gestão
Item 6, Parte “A”, do
Anexo II da DN TCU Nº
108//2010.

Relatório sobre as Auditorias planejadas e
realizadas pela Unidade de Auditoria
Interna da entidade jurisdicionada, caso
exista em sua estrutura, no exercício de
referência do relatório de gestão

Relatórios e pareceres de
instâncias que devam
pronunciar-se sobre as
contas ou sobre a gestão, de
acordo com previsão legal,
regimental ou estatutária

Item 7, do Anexo II da
DN TCU nº 117/2011

2.2.1.2. Informação (52)

Em consulta  ao  sistema  SPIUnet,  verificamos  divergências  entre  as  informações  registradas  nesse
sistema para a UJ e aquelas informadas no Quadro A.11.3 do Relatório de Gestão/2011 da FUAM:

1. Bens imóveis registrados no SPIUnet, mas não informados no referido Quadro:

0235.00068.500-9, referente a imóvel no município de Humaitá/AM;
0241.00053.500-1, referente a imóvel no município de Itacoatiara/AM.

2. Em relação aos seguintes imóveis informados no Relatório de Gestão, cujo campo "RIP" foi deixado
em branco, identificamos no SPIUNet o número respectivo:

Faculdade de Farmácia - RIP 0255.00591.500-1;
Imóvel em Humaitá - RIP 0235.00068.500-9.

O gestor da FUAM foi solicitado a se manifestar sobre esses fatos por meio da Solicitação de Auditoria
nº 201203085/26, de 24/04/2012, apresentando por meio do Ofício nº 321/GR/UFAM, de 27/04/2012, as
seguintes justificativas:

"Ausência do RIP 0235.00068.500-9, referente a imóvel no município de Humaitá;

RESPOSTA
O RIP nº 0235.00068.500-9, referente ao Imóvel no Município de Humaitá, não constava no relatório
do Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso especial da União no dia 04/07/2011 quando foi



consultado para fazer o inventário;"

"Ausência do RIP 0241.00053.500-1, referente a imóvel no município de Itacoatiara.

No caso  do  RIP  nº  0241.00053.500-1,  referente  ao  imóvel  no  Município  de  Itacoatiara,  não  foi
incluído no inventário dos bens imóveis da UFAM, no entanto o mesmo já foi  incluído,  conforme
documento anexo."

3. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

3.1. Subárea - REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E VANTAGENS

3.1.1. Assunto - CONSISTÊNCIA DOS REGISTROS

3.1.1.1. Constatação (57)

Ausência de controles acerca da entrega de cópias das declarações de bens e rendas exigida pela
Lei nº 8.730/93 (ou das autorizações para acesso eletrônico das declarações).

Nos exames realizados verificou-se que a FUAM não dispõe de controle informatizado ou manual que
registre  a  entrega  tempestiva  das  declarações  de  bens  e  rendas  (ou  das  autorizações  para  acesso
eletrônico às declarações no site da Receita Federal). Tal fato ficou evidenciado, durante inspeção "in
loco" realizada pela equipe, em relação a 21 (vinte um) servidores ocupantes de cargos de direção (CD)
que  não  apresentaram suas declarações de  bens  e  rendas,  de  uma  amostra  definida  de  100  (cem)
servidores.

Causa:

A diretora do Departamento de Pessoal - DEPES, vinculado à Pró-Reitoria de Administração e Finanças
da FUAM, não implementou ações para cobrar e controlar a entrega da Declaração de Bens e Rendas
(ou das autorizações de acesso eletrônico às declarações) por parte dos servidores ocupantes de cargos
de comissão dentro da UJ.

Manifestação da Unidade Examinada:

Em resposta à Solicitação de Auditoria 201203085/008, de 28/03/2011, por meio do Ofício nº 262/GR
/UFAM, o gestor apresentou a seguinte manifestação:

" Segundo legislação pertinente, os ocupantes de CD e FG, apresentam cópia das Declarações de
ajustes anual do Imposto de Renda de Pessoa Física e/ou autorização de acesso eletrônico, os quais
estão disponíveis no Departamento de Pessoal aos órgãos fiscalizadores."

Análise do Controle Interno:



Apesar do gestor, em sua manifestação, informar que  as cópias das Declarações de  ajuste  anual do
Imposto  de  Renda  de  Pessoa  Física  e/ou autorização  de  acesso  eletrônico  ao  site  da  Secretaria  da
Receita  Federal do Brasil,  dos ocupantes de  Cargos de  Direção (CD) e  Funções Gratificadas (FG),
estavam disponíveis no Departamento de Pessoal, verificou-se em inspeção in loco que  21 servidores
ocupantes  de  cargo  em comissão  não   entregaram a  cópia  da  Declaração  de  Bens e  Rendas  e/ou
Declarações de acesso eletrônico.

Recomendações:

Recomendação 1:

Implementar sistemática de controle criando rotina de cobrança e verificação da regularidade do fornecimento

das declarações de bens e rendas ou das autorizações de acesso eletrônico das declarações em conformidade

com o estabelecido na legislação em vigor.

 

4. GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS

4.1. Subárea - PROCESSOS LICITATÓRIOS

4.1.1. Assunto - FORMALIZAÇÃO LEGAL

4.1.1.1. Constatação (28)

Utilização  de  modalidade  de  licitação  indevida  para  contratação  de  prestação  de  serviços  de
engenharia.

A partir da análise dos processos licitatórios de pregão eletrônico nº 101, 102 e 103, realizados em 2011,
verificou-se a ocorrência de contratação de empresas para execução de obras e serviços de engenharia
na ausência de definição e caracterização de tais serviços como sendo serviços  comuns. A falta  de
caracterização de tais serviços como sendo serviços comuns inviabiliza a realização da modalidade de
pregão eletrônico por não guardar amparo na Lei nº 10.520/2002. A jurisprudência pacífica do Tribunal
de Contas da União - TCU define que a administração pública pode efetivar pregões para contratação de
serviços de engenharia desde que tais serviços sejam caracterizados como serviços comuns, conforme
pode-se extrair da Súmula 257/2010 do TCU.

Segue tabela informando o objeto de cada procedimento licitatório de pregão analisado:

.

Modalidade  de
Licitação

Objeto do Edital Valor  da
contratação – R$



Pregão  eletrônico  nº
101

Obra de reforma dos blocos E e F da Faculdade de
Ciências Agrárias – FCA

116.300,00

Pregão  eletrônico  nº
102

Conclusão  de  obra  de  construção  do  Centro  de
Convivência Psicossocial da FUAM

79.900,00

Pregão  eletrônico  nº
103

Reforma  de  Ginásio  coberto  Geraldo  Teixeira  da
Faculdade de Educação Física/FUAM

200.399,99

.

 

Causa:

Falta  de  adoção  por  parte  do  setor  de  licitações  e  contratos  de  rotinas  administrativas  para
caracterização dos objetos licitados e de seleção da modalidade licitatória devida.

Manifestação da Unidade Examinada:

A Unidade se manifestou em relação à Solicitação de Auditoria nº 201203085/07 mediante emissão do
Ofício nº 257/GR/UFAM, de 17/4/2012, conforme segue:

(...)

"Com relação ao Pregão nº  102/2011, esclarecemos que o objeto da licitação era  contratar empresa
especializada  para  executar  os  serviços acima  detalhados,  remanescentes da  obra  de  construção do
Centro de Convivência Psicossocial, uma vez que a empresa anteriormente contratada não concluiu a
obra no prazo pactuado. Assim considerando que os serviços a serem contratados não apresentavam
grande complexidade optamos por realizar a licitação na modalidade Pregão.

A fundamentação para adoção do Pregão como modalidade encontra amparo em diversos julgados do
Tribunal de Contas da União, dos quais destacamos excerto do Acordão nº 1947/2008, de 10/9/2008,
cujo relator foi o Ministro Benjamin Zimler:

Acordão

9.1. determinar ao (...), - trecho Guarantã do Norte - divisa MT/PA, que, no prazo de 30 dias a contar
da notificação:

(...)

9.1.3. adote obrigatoriamente o pregão para licitar bens e serviços comuns, inclusive os de engenharia
caracterizados como serviços comuns.

Ademais, o entendimento de utilização do pregão para contratação de serviços comuns de engenharia já
consta simulado pela Corte de Contas, vejamos:

Simulação nº 257/2010

O uso do pregão nas contratações de  serviços comuns de  engenharia encontra amparo na Lei  nº



10.520/2002."

Análise do Controle Interno:

Quando da realização do pregão eletrônico para contratação de serviços de engenharia a Unidade deve
definir e caracterizar o objeto como sendo serviço  comum, caso o objeto permita tal enquadramento, em
conformidade  com  a  jurisprudência  pacífica  do  Tribunal  de  Contas  da  União,  conforme  Súmula
257/2010 e cumprindo o previsto na Lei nº 10.520/2002. O Gestor afirma que a adoção do pregão para
contratação de serviços de engenharia  guarda amparo legal em julgados do TCU porém nada é  dito
quanto a falta de caracterização dos objetos licitados por pregão como sendo serviços de engenharia de
natureza comum, fato exigido na própria jurisprudência citada pelo gestor. Portanto diante da análise da
manifestação do gestor conclui-se por manter o ponto aludido.

Recomendações:

Recomendação 1:

Inclusão de rotinas pela Unidade para definição e caracterização dos objetos licitados e da modalidade
licitatória pertinente a cada objeto.

4.2. Subárea - CONTRATOS DE OBRAS, COMPRAS E SERVIÇOS

4.2.1. Assunto - CONTRATOS SEM LICITAÇÃO

4.2.1.1. Constatação (29)

Enquadramento indevido de modalidade de licitação.

Mediante análise do processo de dispensa de licitação nº 43107/2011 (processo nº 23105.043107/2011)
constatou-se que a referida dispensa foi executada amparada no inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666/93,
porém foram pagos a contratada ( CNPJ nº 42467787/0001-46) o montante de R$ 8.520,04 (conforme
ordem bancária  nº  802980,  emitida  em 2/6/2011),  superando o limite  máximo permitido pelo citado
inciso, situação em desconformidade com os pressupostos da Lei de Licitações.

Causa:

Falha na definição do enquadramento devido pelo setor de licitações e contratos da Unidade quando da
realização de dispensas de licitação.

Manifestação da Unidade Examinada:

Instada a se manifestar mediante Solicitação de Auditoria nº 2012.03085/27, de  4/5/2012, a Unidade
não apresentou manifestação.



Análise do Controle Interno:

A Unidade tem que se atentar para o correto enquadramento das modalidades de licitação na execução
de suas despesas com vistas em manter a regularidade e conformidade de seus atos aos pressupostos da
Lei de Licitações.

Recomendações:

Recomendação 1:

Estabelecer rotinas (check list) pelo setor de licitações para realização de procedimentos licitatórios

5. BRASIL UNIVERSITÁRIO

5.1. Subárea - FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO

5.1.1. Assunto - PROGRAMAÇÃO DOS OBJETIVOS E METAS

5.1.1.1. Informação (14)

Informação  básica  da  ação  4009  -  Funcionamento  de  Cursos  de  Graduação,  vinculada  ao
Programa 1073 – Brasil Universitário.

Trata-se  da  Ação  4009  -  Funcionamento  de  Cursos  de  Graduação,  cuja  finalidade  é  garantir  o
funcionamento dos cursos de graduação das Instituições Federais de Ensino Superior - IFES, formar
profissionais de alta qualificação para atuar nos diferentes setores da sociedade, capazes de contribuir
para o processo de desenvolvimento nacional, com transferência de conhecimento pautada em regras
curriculares.

A forma de execução se dá por meio de Desenvolvimento de ações para assegurar a manutenção e o
funcionamento  dos  cursos  de  graduação  nas  Instituições  Federais  de  Ensino  Superior,  incluindo
participação  em órgãos colegiados que  congreguem o  conjunto  das  Instituições Federais  de  Ensino
Superior, manutenção de serviços terceirizados, pagamento de serviços públicos e de pessoal ativo, bem
como  a  manutenção  de  infra-estrutura  física  por  meio  de  obras  de  pequeno  vulto  que  envolvam
ampliação/reforma/adaptação e  aquisição e/ou reposição de  materiais,  inclusive  aqueles inerentes às
pequenas obras, observados os limites da legislação vigente.

O montante  de recursos executados nesta  Ação,  no exercício de 2011, está  discriminado no quadro
abaixo:

Ação Governamental (Nome)
Despesa Executadas

(R$)

% da Despesa Executada da
Ação em relação à despesa
Executada do Programa



4009 -  Funcionamento  de  Cursos
de Graduação

205.156.273,52 70,24%

 

5.1.2. Assunto - RECURSOS EXIGÍVEIS

5.1.2.1. Constatação (54)

Manutenção  das  Notas  de  Empenho  2007NE902190,  2007NE902490  e  2007NE902223,
2008NE901731, 2008NE902721, 2009NE900654, 2009NE900958, 2009NE901305 e 2009NE902045
(valor  total  de  R$  699.971,80)  em Restos  a  Pagar  Não  Processados  sem atender  alguma  das
hipóteses previstas no art. 35 do Decreto nº. 93.872/86.

Após análise das documentações comprobatórias e das justificativas de manutenção em restos a pagar
apresentadas pela  unidade, das notas de empenho 2007NE902190,  2007NE902490, 2007NE902223,
2008NE901731, 2008NE902721, 2009NE900654, 2009NE900958, 2009NE901305 e 2009NE902045,
respectivamente de valores R$ 11.228,34, R$ 100.000,00, R$ 366.998,68, R$ 128.262,06, R$ 80.949,72,
R$ 2.550,00, R$ 1.321,00, R$ 6.414,00 e R$ 2.248,00, constatou-se que nenhuma delas está enquadrada
nos incisos do artigo 35, do Decreto 93.872/86. Sendo assim, as citadas notas de empenho deveriam ter
sido  anuladas  em 31  de  dezembro  do  exercício  anterior.  De  acordo  com o  referido  artigo  35,  os
empenhos de despesas não liquidadas só não serão anulados quando:
a) vigente o prazo para cumprimento da obrigação assumida pelo credor, nele estabelecida;
b) vencido o prazo de que trata o item anterior, mas esteja em cursos a liquidação da despesa, ou seja de
interesse da Administração exigir o cumprimento da obrigação assumida pelo credor;
c) se destinar a atender transferências a instituições públicas ou privadas;
d) corresponder a compromissos assumido no exterior.

Além dessas notas de empenho, outras foram mantidas em restos a  pagar pela FUAM, porém, estão
enquadradas nos incisos "a" ou "b" do art. 35 do Decreto nº 93.872/86 e inciso II do art. 1.º do Decreto
n.º  7.468/2011,  que  condicionou  a  manutenção.  São  elas:  2007NE901889,  2007NE901973,
2007NE902424 e 2007NE902425, 2007NE902511, 2008NE902783.

Causa:

Ausência de cancelamento de notas de empenhos que não se enquadrem nas hipóteses previstas para
inscrição em restos a pagar antes da execução das ações do SIAFI de encerramento do exercício.

Manifestação da Unidade Examinada:

Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201203085/020, de 17/04/2012 o gestor da FUAM apresentou
manifestação por meio do Ofício nº 302 /GR/UFAM, de 25/04/2012:

"Referente aos empenhos de 2007:

As  notas  de  empenhos  2007  NE901889,  901973,  902424  e  902425,  pertencentes  à  empresa



TRAVESSIA EDITORA E LIVRARIA LTDA, foram executadas parcialmente, entramos em contato
com a empresa, onde a mesma nos informou que estaria efetuando a entrega do produto, e é de
interesse da instituição que a empresa cumpra com o compromisso assumido;

As notas de empenho 2007NE902190, 2007NE902490 e 2007NE902223, foram canceladas

A nota de empenho 2007NE902511 ainda está em execução, com vigência para dez/2012.

 Referente aos empenhos de 2008

Nota de empenho 2008NE901394 – foi liquidada na sua totalidade dentro do próprio exercício;

As notas de empenhos 2008NE901731 e 2008NE902721 foram canceladas;

A nota de empenho 2008NE902783, o contrato tem vigência até o dia 27 de abril de 2012."

Análise do Controle Interno:

Em que pese o gestor concordar com o equívoco na inscrição e ter cancelado as notas de empenho no
exercício de 2012, tal ação não elide o fato de que as inscrições foram realizadas sem observância ao
Decreto nº 93.872/86.

Além disso, ainda restou pendente a liquidação e pagamento das notas de empenho 2007NE901889,
2007NE901973,  2007NE902424  e  2007NE902425,  2007NE902511,  2008NE902783,  referentes  a
exercícios anteriores a 2011, que foram mantidas em restos a pagar e cujo prazo de vigência expira em
2012, conforme informado pelo próprio gestor da UJ em sua manifestação.

Recomendações:

Recomendação 1:

Realizar,  ao  final  do  exercício,  levantamento  das  Notas  de  Empenho  que  serão  inscritas
automaticamente em restos a pagar, providenciando o seu cancelamento, quando for o caso, antes do
encerramento do exercício.

5.1.3. Assunto - BENS IMOBILIÁRIOS

5.1.3.1. Constatação (48)

Imóveis e saldos contábeis respectivos não transferidos da UG 154039 - Fundação Universidade do
Amazonas para a UG 150224 - Hospital Universitário Getúlio Vargas, inobservando determinação
da  Subsecretaria de Planejamento e Orçamento do Ministério da Educação -SPO/MEC, contida
no Art. 4º da Portaria nº 04, de 29 de abril de 2008.

Durante  os exames realizados,  verificamos que  o saldo contábil registrado no Sistema SIAFI para  a
Fundação Universidade do Amazonas, (UG 154039) referente  aos imóveis RIPs 0255.00754.500-2 e
0255.00753.500-7,  denominados  respectivamente  "Hospital  Universitário  Getúlio  Vargas"  e
"Ambulatório Araújo Lima", não foram transferidos para o Hospital Universitário Getúlio Vargas (UG



150224),  em descumprimento  ao  determinado  pela  Subsecretaria  de  Planejamento  e  Orçamento  do
Ministério da Educação no art. 4º da Portaria nº 4, de 29 de abril de 2008, que determina:

"(...)Art. 4º. Fica estabelecido o prazo de até 31 de dezembro de 2008, para que as IFES providenciem
a  efetiva  transferência  dos  saldos  contábeis  registrados  na  UG  da  IFES  relativos  aos  bens
patrimoniais inerente aos Hospitais Federais de Ensino para as suas respectivas Unidades Gestoras
Executoras  (UG),  visando  demonstrar  adequadamente  o  ativo  permanente  na  contabilidade  dos
respectivos hospitais.(...)

Da mesma forma, o referido imóvel, no sistema SPIUNet, não foi transferido do Patrimônio da UFAM,
UG 154039, para o Patrimônio do HUGV, UG 150224.

Em relação a esse assunto, o Magnífico Reitor, à época, editou a Portaria 934/2008, de 05/05/2008,
determinando  o  cumprimento  da  referida  Portaria  SPO/MEC,  incumbindo  a  Pró-Reitoria  de
Administração e Finanças e Pró-Reitoria de Planejamento Institucional  pela implementação das ações
devidas.

Causa:

Os Pró-Reitores de Administração e Finanças e de Planejamento e Desenvolvimento Institucional da
Fundação Universidade do Amazonas, apesar de terem cumprido as determinações do §1º do artigo 1º
da Portaria nº  4, de  29/04/2008 (criando o número de Unidade Gestora  Executora no SIAFI para  o
Hospital Universitário ) não providenciaram a transferência dos saldos contábeis registrados no SIAFI,
para na UG da FUA, relativos aos bens patrimoniais inerentes ao Hospital Universitário Getúlio Vargas
para a sua respectiva Unidade Gestora - UG (do Hospital).

Manifestação da Unidade Examinada:

Apesar de questionado por meio da Solicitação de Auditoria 201203085/026, de 24/04/2012, o gestor até
o encerramento dos trabalhos de auditoria não apresentou manifestação.

Análise do Controle Interno:

O gestor não apresentou justificativa para o fato ocorrido.

Recomendações:

Recomendação 1:

Providenciar a  transferência  dos saldos contábeis e  respectivo patrimônio dos imóveis administrados
pelo Hospital Universitário Getúlio Vargas da UG 154039 para a UG 150224.

5.1.3.2. Constatação (53)

Fragilidade nos controles relativos às informações contidas no SPIUnet sobre Bens de Uso Especial
da União sob a responsabilidade da Unidade, tais como imóveis locados de terceiros sem registro
no referido sistema e laudo de avaliação de todos os imóveis da UJ vencidos.



Os controles nos procedimentos adotados pela FUAM na gestão dos Bens de Uso Especial da União sob
sua responsabilidade foram insuficientes para evitar inadequações quanto aos registros dos imóveis no
SPIUnet. Foram identificados:

1)  19  (dezenove)  imóveis com avaliação vencida,  sem que  tenham sido tomadas providências para
atualização;

2) 09 (nove) imóveis locados de terceiros pendentes de regularização, sem que tenham sido tomadas
providências junto à SPU para o devido registro.

3)  06 (seis)  imóveis informados no Relatório  de  Gestão/2011 da  FUAM não registrados no sistema
SPIUnet;

4) Existência de saldo de contas de Imóveis de Uso Especial não registrados no SPIUNet, no valor total
de R$69.403.553,21.

 

Causa:

Apesar de haver servidor designado para proceder ao acompanhamento e controle da gestão de bens
imóveis da UJ, servidor este lotado na Prefeitura do Campus Universitário, verificamos que não há rotina
estabelecida para a implementação dessas ações.

Manifestação da Unidade Examinada:

Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201203085/009, de 28/03/2012, o gestor encaminhou o Ofício
nº 268/GR/UFAM, de 19/04/2012, apresentando manifestação quanto a:

1)  19  (dezenove)  imóveis com avaliação vencida,  sem que  tenham sido tomadas providências para
atualização (dos 19 registrados no SPIUnet);

Resposta do gestor: "Foi constituída uma Comissão de Avaliação dos bens imóveis pertencentes à FUA,
por meio da Portaria nº 004/2012-PCU, bem como a elaboração do cronograma de visitas às unidades
para atualizar a avaliação dos imóveis."

Quanto aos demais itens o gestor da FUAM apresentou justificativa/manifestação, por meio do Ofício nº
321/GR/UFAM,  de  27/04/2012,  em  resposta  aos  questionamentos  da  Solicitação  de  Auditoria  nº
201203085/026, de 24/04/2012:

2) 09 (nove) imóveis locados de terceiros pendentes de regularização, sem que tenham sido tomadas
providências junto à SPU para o devido registro.

Resposta do gestor: "Não há uma aba para registrar no SPIUNet os bens imóveis locados de terceiros."

3)  06 (seis)  imóveis informados no Relatório  de  Gestão/2011 da  FUAM não registrados no sistema
SPIUnet:

Resposta do gestor: "Como a avaliação dos bens imóveis da UFAM havia sido no ano de 2002, quando
foi realizado o levantamento dos bens imóveis existentes na UG da UFAM em 2011, foi lançado um
acréscimo no valor histórico do imóvel, a fim de que se pudesse aguardar a criação da Comissão de



Avaliação dos Bens Imóveis da UFAM, que foi constituída conforme Portaria nº 005/2012 – GAB/PCU,
de 15 de fevereiro de 2012, com o intuito de realizar as avaliações de todos os Bens Imóveis na UG da
UFAM, anexo Cronograma de atividades da Comissão de Avaliação."

4) Existência de saldo de contas de Imóveis de Uso Especial não registrados no SPIUNet, no valor total
de R$69.403.553,21.

Resposta  do  gestor:  "Só  será  possível  preencher  as  informações  de  atualizações  dos  valores  dos
imóveis que constam na UG da UFAM, na planilha 01, com os laudos assinados pelos avaliadores
designados pela Portaria nº 004/2012-GAB/PCU, de 15 de fevereiro de 2012."

 

Análise do Controle Interno:

O gestor reconhece as falhas apontadas e indica providências para solucioná-las, restando as mesmas
ainda pendentes até o encerramento dos trabalhos de auditoria.

Recomendações:

Recomendação 1:

Quanto  aos  imóveis  com avaliação  vencida,  sem atualização  no  SPIUNet,  providenciar  as  novas
avaliações e inserção desses dados no SPIUNet.

Recomendação 2:

Providenciar os devidos registros dos imóveis locados no SPIUNet.

Recomendação 3:

Em relação aos imóveis informados no Relatório de Gestão/2011 da FUAM e os  saldos dos imóveis 
constantes do sistema SIAFI, não registrados no SPIUNet,  providenciar a criação de comissão para
proceder à avaliação dos referidos imóveis e a inserção dos respectivos registros  no SPIUNet, incluindo
as informações referentes aos laudos de avaliação.

5.1.4. Assunto - MOVIMENTAÇÃO

5.1.4.1. Constatação (50)

A unidade não registrou os atos de pessoal no SISAC.

Em análise aos processos referentes aos atos de pessoal para fins de registro no SISAC, do total de 243
atos da unidade examinada, foram analisados 163 atos de admissão, 64 atos de aposentadoria, 16 atos de
concessão de pensão e reforma. Com isso, verificou-se que a unidade não efetuou os registros dos atos
de  pessoal no SISAC,  em descumprimento  ao  disposto  no art.  7° da  IN/TCU n.° 55/2007,  para  os
servidores  abaixo evidenciados.



MATR. SIAPE
APOSENTADORIA

MATR.
SIAPE

PENSÃO
MATR. SIAPE ADMISSÃO

401006 400390 400340 1863305 1849680 1900451 2659641 1905715 1874409
400476 400428 401408 1904403 1881918 2432543 1875299 1454777 2641805
399599 399811 399684 1871757 1838510 2660020 2683611 1880280 2228436

400012 400045 399690 2745453 2783461 1897366 1894478 1875126 1881579
399652 2174046 399522 1880313 1554199 1896929 1695692 1874261 1508523
399588 1168709 401035 1599373 1849879 1876853 2605072 1871598 1879199
399911 288093 399413 2741787 1450054 1867661 1879173 1678190 1879549
400212 293526 400469 1875102 1869185 2584218 1876845 1909892 3560267
1168969 400153 399286 1839220 1835629 1877793 1835333 3311257 1905088

399926 400121 399908 1871768 1865892 2177752 1877548 1785487 2557804
400310 400289 399899 1883252 1894107 1879059 2582872 1899480 3292732
400218 401618 1457944 1774908 1880425 1856397 1173655 1673645 1875061
399425 400367 1432530 1881043 1219144 1865174 2448264 2217451 1522797
400774 399602 1867086 1837281 1874908 1871837 1845862 2869165
399923 400721 1863379 1877727 1839067 1875006 1872270 1898653

400040 399940 1882153 1864292 1876840 1847143 2870895 1862673
400951 226395 1875076 2634174 2872218 1878963 1888473 1861190
401280 400700 1898795 1888478 1849486 1847204 1875027 1844173
400265 401546 1874742 1875269 1876912 1878257 1869623 1898186
399509 400952 2571758 2871726 2300815 1718792 2628041 2467975
400837 399045 1838249 1875048 1902573 1874993 2610768 1880468
399365 399724 1849597 1877616 2316278 4339283 1888702 1878902

400221 400942 1874331 1878939 1900928 1875248 1841962 1879162
399722 399330 1872089 2695627 1865658 1842183 2663939 1901719
400957 1905672 2784382 1770212 1877567 1871976 1888638

1901143 1568375 1868758 1897747 1879125 1900276
1877710 1876799 1880367 3572772 2291351 1842031

Constatou-se  que  apenas  dois  servidores  são  encarregados  de  atender  à  demanda  de  serviços
relacionados aos atos de Admissão, Aposentadoria e Pensão. O lançamento no SISAC, é apenas um dos
serviços, dentre os quais citamos o cálculo e posterior registro no SIAPE dos valores referentes aos atos
mencionados; atendimento às diligências da CGU e TCU (solicitando correção de eventuais erros que
vão desde valores de vantagens que integram o atos até dados cadastrais errados). 

Causa:

Número  reduzido  de  servidores  designados  para  executar  os  serviços  relacionados  aos  Atos  de
Admissão, Aposentadoria e Pensão.

Manifestação da Unidade Examinada:

Em resposta  à  Solicitação de Auditoria  201203085/012, a Unidade  informou por meio do Ofício nº
301/GR/UFAM, de 25/04/2012:

" Informamos que a não inclusão dos Processos de Admissão, Aposentadoria, e Pensão, no SISAC, se



deu, principalmente, em função do número reduzido de funcionários frente à demanda crescente do
quadro de pessoal desta Universidade, acrescido dos motivos abaixo:

Greve dos servidores no período de 06 de junho a 26 de setembro/2011;
Mudança para o novo prédio;
Constante falta de energia elétrica;
Oscilação da Internet;
A divisão  de  Aposentadoria  e  Pensão  conta  com apenas  duas  servidoras,  a  Diretora  e  um
assistente em Administração;
Atendimento às DILIGÊNCIAS da CGU, às Auditorias do TCU e indagações. Cumprimento de
MANDADOS da Justiça Federal e Ministério Público;
Correção de processos referentes a pagamentos de quintos de servidores aposentados e ativos,
junto ao Ministério da Educação e Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;
Busca  de folha de pagamentos a partir da década de 1970, para contagem de tempo de serviço
em atividade insalubre, para a concessão de aposentadorias e/ou  atender  as solicitações da
CGU dentre outros.

Análise do Controle Interno:

Considerando os problemas identificados durante a inspeção in loco acima relacionados, verificou-se ser
procedente a manifestação da Unidade examinada, pois foi constatada a insuficiência  na quantidade de 
pessoas em atividade  nos setores responsáveis pela  execução dos devidos registros no SISAC,  bem
como  a  ocorrência  de  problemas ainda  frequentes nas novas instalações  prediais que  dificultam a
fluidez dos serviços, como:

o processo de transferência física, ainda não concluído, para a nova sede da reitoria (incluindo o
departamento de recursos humanos) ;
constante  falta  de  energia  elétrica  ocasionando  interrupção  do  serviço  por  períodos  inteiros,
matutino ou vespertino;
oscilação da Internet.

Recomendações:

Recomendação 1:

Registrar  no  SISAC os  atos  de  Admissão,  Aposentadoria  e  Pensão   pendentes,  objetivando  o  fiel
cumprimento dos prazos estabelecidos  na Instrução Normativa -TCU n° 55/2007.

5.1.5. Assunto - REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E VANTAGENS

5.1.5.1. Constatação (58)

Inconsistências nos registros realizados no SIAPE, em especial quanto ao registro de faltas dos
servidores no cadastro, sem o respectivo desconto na folha de pagamento, ausência de registro de
remuneração extra-siape de servidores cedidos e  inclusão de rubricas de pagamento no SIAPE
pelo próprio servidor beneficiado.

Foi  realizada  análise  comparativa  dos  dados  extraídos  do  Sistema  Integrado  de  Administração  de



Recursos Humanos - SIAPE,  relativa à folha de pagamento da FUAM,  com vistas a avaliar a gestão de
pessoas, por meio da observância à legislação sobre remuneração, cessão, requisição de pessoal, bem
como sobre a concessão de aposentadorias, reformas e pensões. Assim, por intermédio da aplicação dos
exames pela equipe, foram encontradas as seguintes ocorrências, listadas no quadro a seguir:

Ocorrência Fato Quantidade

Trilha 02 - Servidores com ocorrência de

falta  no  cadastro,  sem  o  respectivo

desconto na folha de pagamento

Servidores  Mat.  Siape  nºs   1455923,   1169051,

1175067 estão respondendo a Processo Administrativo

Disciplinar.

Um Servidor ocupante de dois cargos na FUAM  possui

35 faltas registradas no Siape em 2011, sendo 17 faltas 

na  Mat.  n° 0401494 e 18 faltas na Mat. nº 6401494. 

Servidor  Mat. Siape nº  1168709 aposentado em Julho

de  2011.  Faltou 3  dias  em março  de  2011  e  até  a

presente  data  não  há  desconto  em folha  referente  à

ocorrência.

Servidor Mat. Siape nº 0400433 faltou um dia em março

de 2011 e até a presente data não há desconto em folha

referente à ocorrência.

 

6

Trilha 04 - Servidores com ocorrência de

falta  ao  serviço  por  mais  de  30  dias

consecutivos.

Servidor Mat. Siape nº 1169051 com mais de 90 dias de

falta ao serviço no exercício de 2011 e continua como

ativo.

Os servidores Mat. Siape 1455923 e 1175067 com mais

de 30 dias  de  falta  ao serviço no exercício de  2011,

estão  registrados  no  SIAPE  como  suspensos  e  sem

remuneração mensal.

 

3

Trilha  30  -  Servidores  cedidos  sem

informação  do  valor  da  remuneração

extra-Siape.

Servidores cedidos, Mat. Siape nºs 0475813, 0502634,

0475479, 0475938, 0443469, 0475838 e 0479593, sem

a informação do valor da remuneração extra-siape.

7

Trilha 31 - Inclusão de informações pelo

próprio  servidor  habilitado  no  SIAPE

(nível  operacional),  em  sua  respectiva

folha de pagamento.

O órgão responde com planilha demonstrativa indicando

que  a   remuneração  do  servidor  sofreu desconto  do

Auxílio-Alimentação de R$ 81,40 em Abril e Julho em

2000.O pagamento de R$  162,80 incluído pelo servidor

Mat.  Siape  nº  0050928  procura  ressarcir  os  valores

descontados . Resta esclarecer o motivo desta operação

ter ocorrido apenas em 2011.

 1

Em relação à ocorrência da Trilha 2, identificamos impacto financeiro no valor total de R$ 22.657,45.



Em  13  de  outubro  de  2011  foi  enviado  à  FUAM  o  Ofício número 30.527/2011/CGU-Regional
/AM/CGU-PR, encaminhando a Nota Técnica nº 2.321/DP/SFC/CGU-PR, a fim de que a UJ realizasse a
análise das inconsistências encontradas, entretanto as ocorrências relatadas na planilha acima restaram
pendentes de solução.

 

Causa:

Ausência  de  normas  estabelecendo  atribuições  e  responsabilidades  dos  agentes  responsáveis  pela
regularidade dos pagamentos e pelo cumprimento da legislação na área de pessoal.

Manifestação da Unidade Examinada:

Questionado formalmente pela Solicitação de Auditoria 201203085/11, de 05/04/2012, o gestor por meio
do Ofício nº 300/GR/UFAM, de 25/04/2012:

 1.  apresentou  documentos  que  informam  a  recomposição  das  equipes  responsáveis  pelos  PADs
instaurados nos casos dos servidores com mais de 30 dias de falta, sem desconto nas respectivas folhas
de pagamento (trilha 04);

2. encaminhou cópia do contracheque de servidor referente ao exercício de 2000, contendo o registro de
descontos indevidos  de auxílio alimentação, com o objetivo de justificar o  lançamento, pelo  próprio
servidor, de valor compensativo na folha de abril/2011.( trilha 31);

3. informou que está providenciando registro no  Extra-Siape dos servidores cedidos. (trilha 30).

Análise do Controle Interno:

O  gestor  reconheceu  as  falhas  apontadas  relacionadas  às  trilhas  04  e  30  e  informa  que  estará
implementando ações no sentido de saná-las, porém, estas não foram ainda corrigidas.

Em relação  à  trilha  31,  não  foram apresentados os motivos para  o  ressarcimento  ao  servidor  estar
ocorrendo somente em 2011, cerca de 11 anos depois da realização dos descontos indevidos. Também
não foi apresentada justificativa para o lançamento efetuado justamente pelo servidor beneficiado.

 

Recomendações:

Recomendação 1:

Providenciar o desconto das faltas não justificadas dos servidores listados na planilha constante do
item 6.1.6.1 deste relatório.

1.

Providenciar o lançamento das informações referentes à remuneração extra-siape dos servidores
cedidos.

2.

 

Recomendação 2:



Estabelecer norma interna que vede o registro de informações pessoais no SIAPE pelo próprio
servidor beneficiado.

1.

Estabelecer rotinas de controle que verifiquem a ocorrência de faltas não justificadas, bem como o
consequente desconto em folha.

2.

Estabelecer rotinas de controle e acompanhamento da atualização das informações dos servidores
cedidos.

3.

5.1.6. Assunto - PROCESSOS LICITATÓRIOS

5.1.6.1. Constatação (3)

Indicação ou preferência por marca na definição do objeto no Pregão Eletrônico nº 66/2010.

Em análise ao Pregão Eletrônico nº 66/2010 foi constatado a indicação ou preferência da marca Philips
na definição do objeto nos itens 25, 27 e 28, contrariando o disposto na Lei nº 8.666/93 e reiteradas
decisões do TCU, como a constante do Acórdão/TCU 2300/2007-Plenário.

Oreferido  pregão  teve  como  objeto  o  Registro  de  Preços  para  eventual  aquisição  de  material  de
consumo, conforme especificado e quantificado no Anexo I – Termo de Referência do respectivo Edital,
destinado ao Instituto de Ciências Biológicas da Fundação Universidade do Amazonas – FUAM.

A seguir listamos os itens constantes do Termo de Referência nesta situação:

Item Especificação do Material Un Quant

25 Lâmpada lupa "Olympus", marca Philips, 6V/15W; [8-C408]. UND 100

27
Lampada para microscópio óptico, marca Philips type 5761 6V 30W; modelo CX31,

CX40, CH40, IX-ILL30.
UND 100

28 Lâmpada Philips; 150W; 127V. UND 100

No processo formalizado não há justificativas para a indicação da marca.

Verificamos,ainda, que as lâmpadas adquiridas para os itens 25 e 27 foram da marca "Philips". O item 28
foi cancelado durante a licitação.

Causa:

Falha na descrição do objeto no Edital do Pregão Eletrônico, que foi elaborado pela Diretoria de Gestão
Administrativa e Financeira.



Manifestação da Unidade Examinada:

Foram  encaminhadas  as  Solicitações  de  Auditoria  201115130/002  e  201115130/003  à  FUAM,
solicitando esclarecimentos acerca das impropriedades apontadas, tendo o gestor se  manifestado por
meio do Ofício nº 234/GR/UFAM, de 18/04/2012 da seguinte forma:

"Em atendimento à observância feita por parte desta CGU e atrelado ao que determina o Acórdão do
TCU nº 2300/2007, esta Comissão sempre primou pela satisfação plena da manifestação cunhada em
Plenário por  aquele  corte.  Ocorre que  o caso em questão repousou em um lapso por  parte  desta
comissão,  pois  esta,  oportunamente,  deixou  de  utilizar  as  especificações dos itens  sob  comento  a
expressão  "OU  SIMILAR"  ou  correlatos,  pois  estas,  de  fato,  aduzem  sobre  "PADRÕES  DE
QUALIDADE" que  a  administração  pública  quer  alcançar  e  que,  de  certo,  era  a  intenção  desta
Comissão.

Noutro giro, queremos enaltecer que a indicação de marca, nestes itens, constitui fato isolado, ou seja,
não espelham condutas administrativas tomadas rotineiramente por parte desta Instituição.

Há que se destacar ainda que este certame não fora objeto de impugnação por parte dos interessados,
uma  vez  que  entenderam,  de  maneira  tácita,  a  real  intenção  desta  comissão,  qual  seja:  A NÃO
PREFERÊNCIA  POR  MARCA  E  SIM  A  INDICAÇÃO  DO  PADRÃO  QUALITATIVO  DA  MARCA
SUSCITADA."

Análise do Controle Interno:

Haja vista a indicação ou preferência da marca Philips no Pregão Eletrônico nº 66/2010, o gestor da
FUAM justificou a situação apontada, reconhecendo tratar-se  de lapso por parte da comissão. Como
durante os exames identificamos que esse fato ocorreu de forma isolada (somente no referido Pregão),
acatamos a justificativa do gestor. Entretanto, a manifestação apresentada não corrige a falha ocorrida.

Recomendações:

Recomendação 1:

Providenciar  rotina  de  revisão  dos editais de  licitação,  para  que  equívocos como este  não  mais se
repitam para os próximos certames licitatórios a serem realizados pela Unidade.

5.1.6.2. Constatação (4)

Sobrepreço na aquisição de materiais nos Pregões Eletrônicos nº 66, 67 e 128/2010.

Em análise aos Pregões Eletrônicos nº  66, 67 e 128/2010 foi constatado sobrepreço na aquisição de
materiais pela  FUAM, contrariando o disposto na Lei nº  8666/93 e  determinações do TCU, como a
constante do Acórdão do TCU nº 6349/2009 - Segunda Câmara. Em alguns itens  o valor estimado está
superior ao limite estabelecido na pesquisa de preço realizada pela FUAM, conforme exemplos listados
na tabela a seguir.



Pregão
Eletrônico nº

Item

*  Vr.  Estimado  no
Pregão (R$)

 

Vr. cotado na pesquisa
FUAM (R$)

(em 08/09/2010)

Vr. contratado com a Empresa
vencedora (R$)

 

66/2010

18    362,00    165,00    360,00 (Manaus Sistem)

20    187,00     79,00    185,00 (Manaus Sistem)

25    209,00     109,00    205,00 (Manaus Sistem)

26    297,00     109,00    295,20 (Manaus Sistem)

27    318,00     27,00    316,00 (Manaus Sistem)

31    447,00    107,50    434,00 (Demolition)

45    386,00    150,00    385,00 (Manaus Sistem)

54 1.227,00 1.050,00 1.205,00 (Manaus Sistem)

58    299,00    159,00    296,00 (Manaus Sistem)

59    879,00     612,00    766,50 (Aolab Equipam.)

69 1.807,00     115,00 1.805,00 (Manaus Sistem)

81    197,00       37,50      75,00 (Demolition)

67/2010

20    498,00       35,00    494,00 (Manaus Sistem)

43      72,00       45,10      71,30 (Manaus Sistem)

46      92,00       65,00      92,00 (Manaus Sistem)

51     273,00      150,00    271,20 (Manaus Sistem)

52     677,00      410,00    675,00 (Manaus Sistem)

54 1.500,00      776,00 1.489,00 (Manaus Sistem)

59    255,00          2,90    255,00 (Manaus Sistem)

72    492,00      135,00    490,00 (Manaus Sistem)

73    492,00      150,00    491,00 (Manaus Sistem)

74    898,00      102,24    896,00 (Manaus Sistem)

77    747,00      120,00    745,60 (Manaus Sistem)

79    179,00      125,00    178,00 (Manaus Sistem)

128/2010     

 08   48.500,00 14.000,00   20.399,00 (Solab Equip.)

 12 689.869,00 10.668,68 689.865,00(Manaus Sistem)

 13   22.470,00      450,00   14.000,00 (Jaf Química)

 18     7.800,00   3.800,00     7.448,00 (Jaf Química)

 20     7.800,00      685,00     7.796,00 (Jaf Química)

 28     4.900,00      350,00     4.930,00 (Manaus Sistem)

 29     2.300,00   2.100,00     2.300,00 (Manaus Sistem)

 30     3.250,00   1.050,00     1.990,00 (Demolition)

 31   12.189,00   3.440,00   12.187,00 (Manaus Sistem)

 32 428.647,00   2.680,00 428.646,00 (Manaus Sistem)

 33   27.460,00      780,00   27.458,00 (Manaus Sistem)

 36        684,00      252,00        684,00 (Manaus Sistem)



* A coluna "Valor estimado no Pregão", refere-se ao valor inserido pelo pregoeiro para cada item no momento da ocorrência

da licitação.

No processo não há documento que indique a data da pesquisa e as motivações do pregoeiro para os
valores registrados no SIASG como "estimados".

Causa:

Falha na pesquisa  de preço pela FUAM preliminar a  realização dos Pregões Eletrônicos nº  66, 67 e
128/2010.

Manifestação da Unidade Examinada:

Questionado por meio da Solicitação de Auditoria  nº  201115130/002, a  UJ encaminhou as seguintes
informações pelo Ofício nº 234/GR/UFAM, de 18/04/2012:

“Data  vênia,  em análise  perfunctória  nos aludidos processos licitatórios não  há  que  se  falar  em
sobrepreço, na medida em que todos os itens listados por esta douta auditoria foram adjudicados pela
autoridade competente levando em conta a tipicidade da licitação na forma de menor preço.

Sendo assim, foi aplicado, in totum, o princípio maior do Pregão, qual seja: O MENOR PREÇO.

Sobrelevasse ainda e merece destaque o fato de que não existe o instituto da inexequibilidade, segundo
o § 1º, inciso II,  art.  48, da Lei  8.666/93, perante  aquisições de consumo. Na verdade, o artigo é
cristalino e  taxativo em sua interpretação em razão de  que  o instituto citado é  válido perante  as
licitações de obras e serviços de engenharia, o que, no caso em espécie não o é.

Art. 48. Serão desclassificadas:

[...]

II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou
com  preços  manifestamente  inexeqüiveis,  assim  considerados
aqueles  que  não  venham  a  ter  demonstrada  sua  viabilidade
através de documentação que comprove que os custos dos insumos
são  coerentes  com  os  de  mercado  e  que  os  coeficientes  de
produtividade  são  compatíveis  com  a  execução  do  objeto  do
contrato,  condições estas necessariamente  especificadas no ato
convocatório da licitação.

§  1º   Para  os  efeitos  do  disposto  no  inciso  II  deste  artigo
consideram-se manifestamente inexeqüíveis, no caso de licitações
de menor preço para obras e serviços de engenharia, as propostas
cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor
dos seguintes valores:  (grifo nosso)

Sendo assim, o risco da contratação junto a Administração Pública, precipuamente é do Contratado
cabendo,  portanto,  a ele  e,  somente  a ele,  a  responsabilidade quanto ao ônus perante  solução de
continuidade acerca das aquisições de consumo/equipamentos.

Deste modo, vê-se que todos os itens sinalizados acerca dos pregões foram, sem exceção, adquiridos
com preços abaixo do estimado por este ente, não constituindo, desta forma, ao nosso prisma, gotejo
de sobrepreço.”



Análise do Controle Interno:

Não  prospera  o  argumento  de  que  a  adjudicação  dos  itens  adquiridos  no  processo  licitatório  por
autoridade competente é suficiente para a garantia de aquisição dos materiais em valores compatíveis
com o mercado. Quanto à aplicação do instituto da inexequibilidade a esta aquisição consideramos que
de  fato  não  seria  razoável.  Entretanto,  não  foi aferida  inexequibilidade  nas  licitações em comento.
Considerando que o gestor não apresentou documentação comprobatória de que realizou pesquisa de
preços à época da contratação e de que os preços estavam compatíveis aos praticados no mercado não é
possível considerar como regular as contratações decorrentes dos procedimentos licitatórios analisados.
Considerando que trata-se de pregões realizados no Sistema de Registro de Preços, resta ainda apurar as
quantidades adquiridas em decorrência destas licitações para aferir a existência de dano ao Erário.

Recomendações:

Recomendação 1:

Apurar a existência de dano ao erário decorrente da aquisição de materiais acima do valor de mercado
derivadas dos Pregões Eletrônicos nº 66, 67 e 128/2010.

5.1.6.3. Constatação (6)

Falha na pesquisa de mercado nos Pregões Eletrônicos nº 67 e 128/2010.

Em análise aos Pregões Eletrônicos nº 67 e 128/2010 foram constatadas falhas nas pesquisas de mercado
realizada pela FUAM. Foi verificado que para alguns itens o valor estimado no pregão está muito maior
do que o valor contratado com a empresa vencedora, conforme exemplos listados na tabela a seguir.
Este fato contraria o disposto na Lei nº 8666/93, Lei nº 10.520/2002 e Decreto nº 5.450/2005, além de
jurisprudência do TCU, como a constante do Acórdão/TCU 127/2007 - Plenário.

Pregão
Eletrônico nº

Item
Vr.  Estimado  no
Pregão (R$)

Vr. cotado na pesquisa
FUAM (R$)

Vr. contratado com a Empresa
vencedora (R$)

67/2010

07      87,00       62,80        7,60 (Graulab)

29    349,00     260,00       38,80 (Jaf Química)

31    592,00     402,00       16,00 (Diagservice)

32    597,00     410,10       22,18 (DIMINAS)

33    642,00     440,20       20,00 (Multitec)

35    682,00      470,90       20,00 (Diagservice)

61    447,00        96,00       10,90 (Instrumental)

128/2010     

 1    900,00      900,00      350,00 (Disco Laser)

 2    900,00      900,00      365,00 (Disco Laser)

 3 1.500,00   1.500,00      460,00 (Disco Laser)



 4 3.200,00   2.064,30   1.780,00 (DADAMI)

 5 4.500,00   6.000,00    1.942,50 (INOXCOOK)

 6 75.000,00 80.000,00   36.000,00 (STEMAC SA)

 14 22.140,00   1.800,00     1.680,00 (F N Almeida)

 15 34.200,00 32.400,00      8.425,00 (INOX PRO)

 16 31.699,00 30.699,00      3.970,00 (INOX PRO)

 17 28.700,00 20.000,00      4.699,00 (SOLAB)

 21   5.800,00 1.108,00         207,00 (CODETECH)

 26   4.600,00 3.015,00      1.557,95 (DADAMI)

Em análise aos documentos contantes dos processos licitatórios constatamos existir um mapa de coleta
de preços, porém, consideramos essa pesquisa de mercado deficiente, em função de não ter ocorrido
ampla pesquisa de mercado, em desacordo com o determinado no § 1º, art. 14 da Lei nº 8.666/93 e
jurisprudência  do  TCU sobre  o  assunto,  como a  constante  do  Acórdão  980/2005 que  determina  a
ocorrência  de  pesquisa  de  mercado  com,  pelo  menos,  3  orçamentos  de  fornecedores  distintos.
Verificamos:

1) Referente ao Pregão 67/2010: existência de pesquisa realizada com duas empresas, porém dos 90
itens licitados, somente 15 possuiam cotação de ambas (17% do total de itens). Os demais, possuiam
cotação de apenas uma das empresas e essas cotações foram consideradas pelo pregoeiro como também
"média  de  preço  de  mercado".  Ressalte-se  que  uma  das  cotações  apresentadas  não  possuia  a
identificação da empresa consultada pela FUAM.

2) Referente ao Pregão 128/2010:  no referido mapa estão relacionados em duas colunas, na primeira, os
valores constantes do mapa de coleta de preços do Pregão 87/2010; na segunda, os valores contratados
no Pregão 87/2010. Entretanto, para cada um dos 36 itens licitados havia somente uma cotação (ou do
valor  do mapa  de  preço,  ou do  valor  contratado  no  Pregão).  Essa  cotação única  de  cada  item foi
considerada pelo pregoeiro como também a "média de preço de mercado".

Causa:

Falta de procedimentos padronizados na realização de pesquisa de preços.

Manifestação da Unidade Examinada:

Foram  encaminhadas  à  FUAM  as  Solicitações  de  Auditoria  nº  201115130/002  e  201115130/003,
solicitando esclarecimentos acerca  das impropriedades apontadas,  tendo  o gestor  se  manifestado da
seguinte forma, por meio do Ofício nº 234/GR/UFAM, de 18/04/2012:

"Em relação à falta de pesquisa de mercado informamos que foram obtidas a partir  das pesquisas
referentes ao Pregão 24/2010."

Análise do Controle Interno:

Conforme estabelece  o TCU,  a  pesquisa  de  mercado  serve  de  confronto e  exame de  propostas em
licitação. Da forma como foi realizada, não há como a Unidade avaliar a discrepância existente entre o
valor estimado pela  FUAM e o valor contratado com a  empresa vencedora para  verificação de  sua
adequabilidade aos preços de mercado.

Considerando os fatos relatados nesse item, percebe-se que os  procedimentos realizados para efetivação



das pesquisas de preços para os Pregões 67/2010 e 128/2010 foram diferentes, denotando a falta de
padronização das rotinas da UJ para implementar esta ação.

Recomendações:

Recomendação 1:

Proceder à pesquisa de preços, observando a necessidade da cotação de, pelo menos, três empresas, para
estabelecimento do preço médio de mercado para os itens que se quer adquirir.

 

5.1.6.4. Constatação (7)

Impropriedades na formalização dos processos dos Pregões nº 65, 66, 67 e 128/2010.

 

Em  análise  aos  Pregões  Eletrônicos  nº  65,  66,  67  e  128/2010  foram  constatadas  as  seguintes
impropriedades na formalização dos processos, contrariando o disposto na Lei nº 8.666/93 e Acórdãos
do TCU:

1) Inexistência  de  exame e  aprovação da  minuta  do edital dos Pregões Eletrônicos nº  65,  66, 67 e
128/2010 por assessoria jurídica da FUAM.

Nas folhas 25,  26,  30 e  31 do Pregão Eletrônico nº  66/2010,  o  parecer  jurídico faz referência  aos
Pregões Eletrônicos nº 024 e 044/2010. Com relação ao Pregão Eletrônico nº 67/2010 ocorreu o mesmo
erro nas folhas 96, 97, 98 e 99.

2) Inexistência do ato de designação da comissão, Pregoeiro e respectiva equipe de apoio, nos Pregões
Eletrônicos nº 65, 66 e 67/2010.

3) Inexistência da publicação/divulgação no DOU do Pregão Eletrônico nº 67/2010.

4) Inexistência de numeração sequencial de páginas no Pregão Eletrônico nº 128/2010.

5) Inexistência de aprovação da autoridade competente para  início do processo licitatório do Pregão
Eletrônico nº 128/2010.

6)  Inexistência  de  pesquisa  de  preço  realizada  pela  FUAM, que  fundamentou  o  valor  estimado  da
contratação, no Pregão Eletrônico 65/2010. 

Causa:

Falta de controle quanto aos procedimentos adotados na condução dos processos licitatórios.

Manifestação da Unidade Examinada:



Foram  encaminhadas  à  FUAM  as  Solicitações  de  Auditoria  nº  201115130/002  e  201115130/003,
solicitando  esclarecimentos  acerca  das  impropriedades  apontadas.  O  gestor  apresentou  a  seguinte
manifestação por meio do Ofício nº 234/GR/UFAM, de 18/04/2012:

1) Inexistência  de  exame e  aprovação da  minuta  do edital dos Pregões Eletrônicos nº  65,  66, 67 e
128/2010 por assessoria jurídica da FUAM.

RESPOSTA
" Preliminarmente há que esclarecer alguns aspectos acerca do exame das minutas em epígrafe.

Os objetos de licitação dos pleitos citados por esta CGU são equivalentes, ou seja, todos versam sobre
a  aquisição  de  Material  de  Consumo/Permanente  na  área  Produtos  Laboratoriais  destinados  ao
Instituto de Ciências Biológicas da Fundação Universidade do Amazonas;
Os Pregões Eletrônicos nos 65, 66, 67 e 128/2010 foram, originalmente, objeto de licitação via Pregão
Eletrônico nº 24/2010, com Pedido de Material nº 44/2010, em que todos versavam sobre a aquisição
de materiais análogos ao citado na alínea “a” deste, cujo, e  por  oportuno, tiveram suas matérias
apreciadas e aprovadas por parte do Departamento Jurídico da UFAM. Ocorre, que o PE nº 24/2010
não fora realizado por razões de interesse público. Deste modo, em nome da celebridade processual
optou-se, em momento posterior, pela realização de novos pleitos, quais sejam: os pregões nos 65, 66,
67 e 128/2010;
No afã de alcançarmos a finalidade pretendida de maneira mais célere um entendimento e orientação
como se tratavam dos mesmos objetos poderia, então, aquelas minutas editalícias (pregões nos 65, 66,
67 e 128/2010), por via obliqua, serem convalidadas a partir  do Parecer nº 128/2010, o qual fazia
alusão ao Pregão Eletrônico nº 24/2010;
A Autoridade competente  para realização dos certames alhures (pregoeiro) balizou seus editais em
estrita consonância e obediência ao teor do Parecer nº 128/10, fazendo-o constar, oportunamente, nos
autos dos processos sob comentários;
Este colegiado entende, de forma inarredável, que os atos processuais sobre este fato e, quaisquer
outros, tomados por parte do pregoeiro estavam eivados da Boa Fé administrativa mesmo que, por
ventura, não seja este o entendimento dos nobres auditores;
Vimos, portanto, escoimados os vícios apontados a partir da inserção do Parecer nº 128/10, vez que
este, a nosso ver, é substitutivo pelos pareceres que viriam a ser exarados pela Procuradoria Geral
Federal da UFAM em razão de versarem sobre a mesma matéria;
Finalmente, com a pretensão de esclarecermos de forma contundente, esta Comissão ao debruçar-se
na análise dos processos licitatórios já citados quer deixar evidenciado que, quando da emissão do
Parecer nº 128/10, o seu teor faz alusão ao Pregão nº 44/2010, portanto, não há que se falar em um
novo pregão conforme sugere a redação do parecer.
Nesta  senda,  entendemos  que  de  maneira  reflexa  os  pregões  em  epígrafe  tiveram  suas  minutas
editalícias  aprovadas,  por  analogia,  junto  ao  Departamento  Jurídico  da  UFAM  a  partir  das
motivações explicitadas alhures.
Desta forma esperamos que tenha havido para Vossas Senhorias o devido esclarecimento de modo
satisfatório sobre esta matéria."

2) Inexistência do ato de designação da comissão, Pregoeiro e respectiva equipe de apoio, nos Pregões
Eletrônicos nº 65, 66 e 67/2010.

RESPOSTA
"Em atendimento a esta auditoria e ao inciso III, art. 38 da Lei 8.666/93, este vício já fora escoimado
em virtude da inclusão do ato designativo da comissão, que se fez por meio da Portaria Nº 596/2010,
junto aos pregões suscitados."

3) Inexistência da publicação/divulgação no DOU do Pregão Eletrônico nº 67/2010.

RESPOSTA
"Em atendimento a esta auditoria e, sobretudo, ao inciso II, art. 38 da Lei 8.666/93, este vício já fora



sanado em virtude da inclusão do espelho do DOU, Seção 3 ISSN 1677-7069, Nº 2, de 04/01/2011,
página 34, dando conta do início da fase externa do certame, qual seja, o extrato resumido do pleito.
No entanto,  cabe  aqui  tecer  o seguinte  entendimento desta comissão: O início da fase  externa da
licitação,  na época da realização do aludido pregão,  que  dava mediante  a  inclusão do objeto da
licitação  no  sistema  do  Governo  Federal  (SIASG/SIDEC/AVISO/IALAVISO),  o  qual,  entre  outros
comandos de inserção, fazia alusão à obrigatoriedade de inclusão de matéria no DOU. Sendo assim, o
espelho do CONAVISO, com o status “A PUBLICAR”, presente nos autos, às fls. 100 a 102, por via
obliqua, faz-se  presumir  conformidade do pleito frente à publicidade do processo alhures, vez que
aquele condiciona à realização do pleito a efetiva publicação de matéria no DOU."

4) Inexistência de numeração seqüencial de páginas no Pregão Eletrônico nº 128/2010.

RESPOSTA
"Em atendimento a observância desta Auditoria e precipuamente as determinações do plexo normativo
de licitações (Acórdão do TCU nº 1257/2004 e  a Lei nº 8.66/93 em seus dispositivos específicos, a
saber: art. 4, Parágrafo Único; caput do art. 38 e incisos e art. 60, caput), tal lapso já fora corrigido
a partir da imediata numeração cunhada nos autos seguida da aposição de assinatura da autoridade
competente, qual seja o pregoeiro.
Registra-se que tal situação vislumbrada suscita ato personalíssimo por parte do pregoeiro e que, ao
nosso  juízo,  se  insurge  como  fato  extremamente  isolado.  Desta  forma,  é  certo  inferir  que  esta
coordenação de  licitações usa  de  forma habitual  a  numeração  lógica  dos processos como praxe,
portanto, indo ao encontro dos dispositivos alhures."

5) Inexistência de aprovação da autoridade competente para  início do processo licitatório do Pregão
Eletrônico nº 128/2010.

RESPOSTA
"Em atendimento a observância feita por parte desta CGU e também ao que determina o caput do art.
38, da Lei 8.666/93, a presente incongruência fora resolvida a partir da aposição de assinatura por
parte da autoridade superior desta Instituição.
Conquanto cabe aqui ressaltarmos que o presente equívoco deu-se nas mesmas razões exaradas no
posto anterior do presente. Ademais, queremos registrar que o fato de não ter ocorrido, em tempo, a
manifestação favorável, por parte da autoridade competente, para a realização do pleito não torna o
processo licitatório eivado de vício insanável, visto que, a situação pontual aqui tratada é constituído
de  vício anulável,  ou  seja,  passível  de  retificação  por  parte  da  autoridade  em nome do interesse
público, este albergado pelo texto Constitucional."

6)  Inexistência  de  pesquisa  de  preço  realizada  pela  FUAM, que  fundamentou  o  valor  estimado  da
contratação, no Pregão Eletrônico 65/2010.

RESPOSTA
"Em relação  à  falta  de  pesquisa  de  mercado  informamos  que  foram obtidas  a  partir  do  pregão
24/2010."

Análise do Controle Interno:

As impropriedades apuradas na formalização dos processos dos Pregões Eletrônicos nº  65, 66,  67 e
128/2010 demonstram que o gestor responsável  não observou os procedimentos de formalização dos
referidos processos.

Recomendações:

Recomendação 1:



Implementar  rotina  de  acompanhamento,  destinada  a  verificar/confirmar  a  anexação  aos  processos
licitatórios da UJ de todos os documentos exigidos pela Lei nº 8666/93.

5.1.6.5. Constatação (33)

Ausência de realização de pesquisas de preços para efetivação de processos licitatórios de dispensa
no exercício de 2011.

Constata-se a ausência de realização de pesquisas de preços para execução de dispensas de licitação
pela  Universidade  do  Amazonas  no  exercício  de  2011,  em  discordância  aos  preceitos  legais  e
jurisprudência do Tribunal de Contas da União além de comprometer a aferição por parte da própria
Unidade dos preços contratados em relação aos preços de mercado. A seguir informa-se as dispensas nas
quais identificou-se tal ocorrência:

.

Identificação do Processo
licitatório

Valor de contratação Objeto

59019/2011 R$ 2.000,00 Ministrar curso

59339/2011 R$ 6.000,00 Locação de piano e serviço de

sonorização

45947/2011 R$ 21.163,62 Serviços pessoa física

59017/2011 R$ 2.000,00 Ministrar curso

59021/2011 R$ 2.000,00 Ministrar curso

59343/2011 R$ 6.000,00 Produção sonora, prensagem e encarte

208/2011 R$ 7.000,00 Serviços pessoa física

TOTAL  R$ 46.163,62

.

Identificação do Processo
licitatório

Valor de contratação Objeto

59019/2011 R$ 2.000,00 Ministrar curso

59339/2011 R$ 6.000,00 Locação de piano e serviço de
sonorização

45947/2011 R$ 21.163,62 Serviços pessoa física

59017/2011 R$ 2.000,00 Ministrar curso



59021/2011 R$ 2.000,00 Ministrar curso

59343/2011 R$ 6.000,00 Ministrar curso

208/2011 R$ 7.000,00 Serviços pessoa física

Causa:

Falta  de  aplicação  de  sistemática  na  realização  de  procedimentos licitatórios que  inclua  nas  etapas
iniciais de realização de certames a execução de pesquisas de preços por parte do setor de licitações e
contratos da FUAM.

Manifestação da Unidade Examinada:

Instada a se manifestar mediante Solicitação de Auditoria nº 2012.03085/27, de 4/5/2012, a Unidade não
apresentou manifestação.

Análise do Controle Interno:

A Unidade quando da realização de dispensas de licitação tem que balisar suas aquisições/contratações
mediante a busca por  propostas de  preços do mercado de formar a elaborar uma média em relação aos
preços  praticados,   situação  que  garante  a  conformidade  e  legalidade  dos  atos  praticados  pelo
cumprimento do princípio da economicidade.

Recomendações:

Recomendação 1:

Implementar  rotinas  para  realização  de  pesquisas  de  preços  previamente  à  realização  de  processos
licitatórios de dispensa.

5.1.6.6. Constatação (34)

Ausência de ratificação pela autoridade superior e de publicação na imprensa oficial de dispensas
de licitação celebradas no exercício de 2011 pela FUAM.

Mediante  análise  de  7  (sete)  processos  de  dispensa  de  licitação  efetuados  pela  FUAM  em  2011
constatou-se a ausência de ratificação pela autoridade superior e ausência de publicação na imprensa
oficial em todos processos verificados, condição necessária para eficácia dos atos, situação que contraria
os pressupostos contidos no art. 26 da Lei nº  8.666/93. A seguir informam-se os certames nos quais
identificou-se tal ocorrência:

.



Identificação  do  Processo
licitatório

Valor de contratação Objeto

59019/2011 R$ 2.000,00 Ministrar curso

59339/2011 R$ 6.000,00 Locação  de  piano  e  serviço  de
sonorização

45947/2011 R$ 21.163,62 Serviços pessoa física

59017/2011 R$ 2.000,00 Ministrar curso

59021/2011 R$ 2.000,00 Ministrar curso

59343/2011 R$ 6.000,00 Produção  sonora,  prensagem  e
encarte

208/2011 R$ 7.000,00 Serviços pessoa física

TOTAL  R$ 46.163,62  

.

Causa:

Descumprimento de pressuposto legal pelo setor de licitações e contratos da FUAM por ausência de
adoção de rotina administrativa na prática  de execução de processos licitatórios pelos servidores do
setor.

Manifestação da Unidade Examinada:

Instada a se manifestar mediante Solicitação de Auditoria nº 2012.03085/27, de  4/5/2012, a Unidade
não apresentou manifestação.

Análise do Controle Interno:

A  Administração  Pública  tem  que  pautar  e  vincular  seus  atos  e  práticas  em  conformidade  aos
pressupostos legais vigentes de forma a garantir a regularidade e legalidade dos atos executados. Quando
da  realização  de  procedimentos licitatórios  o  cumprimento  quanto  ao  exigido  no  art.  26  da  Lei nº
8.666/93 é condição necessária para eficácia dos atos. A adoção de rotinas e práticas normatizadas pela
Unidade pode contribuir para  o cumprimento das normas regulamentadoras.



Recomendações:

Recomendação 1:

Implementar rotinas para execução de procedimentos licitatórios.

5.1.6.7. Constatação (35)

Realização  de  dispensas  de  licitação  com  apenas  duas  propostas  válidas  na  ausência  de
justificativas que ampare tal ocorrência.

Constatou-se a ocorrência de celebração de dispensas de licitação por parte da Fundação Universidade
do Amazonas com apenas duas propostas válidas, situação em desacordo com jurisprudência pacífica do
Tribunal de Contas da União que exige a existência de 3 (três) propostas válidas para efetivação de
certames por dispensa (Acordão nº 6.491/2009 - 1º  Câmara).

Insta informar que não se identificou justificativas nos processos analisados que amparem a ausência de
três propostas válidas. A seguir informa-se os processos nos quais tal ocorrência foi identificada:

.

Identificação  do  Processo
licitatório

Valor de contratação Objeto

59339/2011 R$ 6.000,00 Locação  de  piano  e  serviço  de
sonorização

59343/2011 R$ 6.000,00 Produção  sonora,  prensagem  e
encarte

TOTAL R$ 12.000,00  

.

Causa:

Ausência de adoção por parte do setor de licitações e contratos da FUAM de rotina administrativa na
realização de certames de dispensa de licitação na qual conste a exigência de três propostas válidas para
efetivação da dispensa ou de apresentação de justificativas que amparem a ausência de três propostas
válidas.



Manifestação da Unidade Examinada:

Instada a se manifestar mediante Solicitação de Auditoria nº 2012.03085/27, de 4/5/2012, a Unidade não
apresentou manifestação.

Análise do Controle Interno:

A  Administração  Pública  tem  que  pautar  e  vincular  seus  atos  e  práticas  em  conformidade  aos
pressupostos legais vigentes de forma a garantir a regularidade e legalidade dos atos executados.

A Unidade quando da realização de dispensas de licitação tem que balisar suas aquisições/contratações
mediante a busca por pelo menos três propostas válidas e na ausência de obtenção das três propostas
válidas justificar com comprovação documental, situação que garante a conformidade e legalidade dos
atos praticados.

Recomendações:

Recomendação 1:

Implementar rotinas para  realização de procedimentos licitatórios.

5.1.6.8. Constatação (36)

Ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços contratados por dispensa de licitação
pela FUAM em 2011.

Mediante  análise  de  processos  de  licitação  por  dispensa  selecionados  por  amostragem  simples
constatou-se a ausência de comprovação nos referidos processos de dispensa da efetiva prestação dos
serviços contratados e pagos. A seguir informa-se os processos nos quais tal ocorrência foi identificada:

.

Identificação  do
Processo licitatório

Nº  do  Processo
Administrativo

Valor  de
contratação

Objeto

59019/2011 23105.059019/2011 R$ 2.000,00 Ministrar curso

59017/2011 23105.059017/2011 R$ 2.000,00 Ministrar curso

59021/2011 23105.059021/2011 R$ 2.000,00 Ministrar curso



208/2011 23105.060092/2011 R$ 7.000,00 Organizar e diagramar 3 livros
e  3  cadernos  de  pesquisa  e
ensino

TOTAL R$ 13.000,00  

.

Vislumbra-se que nos processos que a contratação foi efetivada para prestação de serviços de pessoa
física para ministrar curso (dispensas nº 59019/2011, 59017/2011 e 59021/2011) não foram identificados
nos  processos  documentos  tais  como  listas  de  presença  dos  participantes  de  cada  curso,  que
comprovassem a  efetiva  prestação  dos  serviços.  Em relação  a  dispensa  nº  208/2011,  não   foram
identificados, no processo, documentos que comprovassem a prestação dos serviços de diagramação dos
livros e cadernos.

Merece relatar que todos serviços contratados por dispensa acima elencados já foram pagos pela FUAM.

Causa:

Falta  do  devido  acompanhamento  pelo  fiscal  do  contrato  dos  serviços  da  prestação  dos  serviços
contratados.

Manifestação da Unidade Examinada:

Instada a se manifestar mediante Solicitação de Auditoria nº 2012.03085/27, de 4/5/2012, a Unidade não
apresentou manifestação.

Análise do Controle Interno:

A Unidade tem que promover o acompanhamento da prestação dos serviços contratados e após a devida
execução dos mesmos efetuar o atesto e pagamento conforme cláusulas contratuais avençadas, fazendo
constar nos processos a comprovação da regularidade dos contratos firmados.

Recomendações:

Recomendação 1:

Implementar rotinas de acompanhamento da execução de serviços contratados.

Recomendação 2:

Verificar se houve a correta prestação dos serviços prestados. Caso negativo apurar responsabilidade e
dano ao erário.

5.1.6.9. Constatação (47)



Realização de  dispensa de  licitação com fulcro no inciso I do art.  24 da Lei  nº  8.666/93 para
contratação de serviços de pessoa física não relacionados com obras ou serviços de engenharia.

Constatou-se  que  foi  executada  pela  Unidade  dispensa  de  licitação  nº  45947/2011  (processo  nº
23105.045947/2011)  com fulcro  no  inciso  I  do  art.  24  da  Lei nº  8.666/93,  no  valor  global de  R$
21.163,62, para  contratação de serviços de pessoa física  (engenheiro florestal,  educador ambiental e
extensionista em manejo comunitário de fauna para atuação no programa de extensão Pé-de-Pincha da
universidade do Amazonas), portanto, não relacionados com obras ou serviços de engenharia e acima
dos limites legais previstos.

Causa:

Seleção  indevida  de  modalidade  de  licitação  e  do  embasamento  legal que  justificou  a  modalidade
licitatatória  escolhida por parte  do setor de licitações e contratos da Universidade para  execução de
gastos com prestação de serviços de pessoa física.

Manifestação da Unidade Examinada:

Instada a se manifestar mediante Solicitação de Auditoria nº 2012.03085/27,  de 4/5/2012, a Unidade
não apresentou manifestação.

Análise do Controle Interno:

A Unidade deve vincular seus atos e práticas aos pressupostos exigidos pela Lei de Licitações de forma a
manter a legalidade e conformidade dos atos praticados.

Recomendações:

Recomendação 1:

Instituir rotinas para execução de procedimentos licitatórios.

5.1.7. Assunto - CONTRATOS DE OBRAS, COMPRAS E SERVIÇOS

5.1.7.1. Constatação (59)

01 (um) contrato, no valor total de R$ 8.160.000,00 (oito milhões, cento e setenta mil reais) não
registrado no Sistema SIASG.



Durante  os trabalhos de auditoria, verificou-se  que a  unidade  implementou controle  dos contratos e
termos  aditivos celebrados  pela  UJ por  meio  de  planilha  eletrônica,  porém,  deixou  de  registrar  no
Sistema SIASG o contrato 19/2008, vigente na unidade no exercício de 2011, em dissonância ao que
determina o § 1º do art. 19 da Lei nº 12.017/2010.

Durante o exercício de 2011 estavam vigentes na Unidade 116 contratos (incluindo o contrato 19/2008).

Causa:

Ausência de rotina de verificação periódica no sistema SIASG do registro dos contratos formalizados
pela UJ.

Manifestação da Unidade Examinada:

Questionado formalmente por meio da Solicitação de Auditoria 201203085/27, de 04/05/2012 o gestor
não apresentou manifestação até data de encerramento desta Auditoria.

Análise do Controle Interno:

Em que pese o setor competente ter planilhado a relação dos contratos e Termos Aditivos em vigor na
FUAM, este controle se demonstrou eficaz apenas para o acompanhamento do término das vigências dos
contratos.  Entretanto  há  necessidade  de  que  essas  informações  estejam também demonstradas  no
SIASG, para que este sistema reflita adequadamente a realidade da UJ.

Recomendações:

Recomendação 1:

Proceder ao registro do Contrato 09/2008 no Sistema SIASG, conforme determina o § 1º do art. 19 da
Lei nº 12.017/2010.

Recomendação 2:

Implementar rotinas para que as informações referentes aos contratos e respectivos termos aditivos, e
transferências  em  vigor  na  UJ  sejam  inseridos/atualizados  periodicamente  nos  sistemas  SIASG  e
SICONV.

5.1.8. Assunto - CONVÊNIOS DE OBRAS E SERVIÇOS

5.1.8.1. Constatação (16)

Ausência  de  procedimentos  adequados  de  acompanhamento  da  execução  das  transferências
voluntárias concedidas, bem como de controle e cobrança das respectivas prestações de contas.



Mediante análise da documentação referente a dois instrumentos de transferência concedidos (convênios
SIAFI nº  581032 e  542965)  e  um referente  à  transferência  voluntária  recebida (convênio SIAFI nº
539371)  constatou-se  a  fragilidade  na  metodologia  empregada  pela  Fundação  Universidade  do
Amazonas  para  controle  e  acompanhamento  das  transferências  voluntárias  tanto  na  condição  de
concedente  quanto  na  de  convenente.  Na  tabela  seguinte  serão  informados  os  dados  acerca  das
transferências voluntárias analisadas:

Transferência

(SIAFI nº)
Objeto Concedente Convenente Valor R$

539371/2005 Apoio à implantação de Campus
nos  municípios  de  Benjamin
Constant,  Coari,  Humaitá  e  do
Centro de Estudos nas Áreas de
Biodiversidade  e  Antropologia
no município de Manaus

MEC FUAM 11.366.175,00

542965/2005 Implantação  de  Campus  nos
municípios  de  Benjamin
Constant,  Coari,  Humaitá  e  do
Centro de Estudos nas Áreas de
Biodiversidade  e  Antropologia
no município de Manaus

FUAM UNISOL 11.366.175,00

581032/2006 Implantação  de  Unidade
Acadêmica  de  Itacoatiara  –
Instituto  de  Ciências  Exatas  e
de Tecnologia e Implantação de
Unidade  Acadêmica  de
Parintins – Instituto de Ciências
Sociais Aplicada e Zootecnia

FUAM UNISOL 6.537.396,86

A seguir serão descritos os pontos de fragilidade identificados:

- Planos de Trabalho assinados sem indicação da data de assinatura;

-  Ausência  de  identificação,  nos  Planos  de  Trabalho,  das  metas  a  serem  atingidas  qualitativa  e
quantitativamente;

- Definição de prazo de execução dos objetos avençados nos Planos de Trabalho incompatíveis para
execução integral dos objetos pactuados;

- Ausência de identificação, nos processos analisados, do Projeto Básico integrando o Plano de Trabalho
em virtude dos convênios analisados terem como objeto a execução de obras;

-  Ausência  de  identificação  de  relatórios  de  acompanhamento,  fiscalização,  verificação  física  e  ou
boletins de ocorrência existentes acerca da execução dos convênios;

- Celebração de aditamentos de prazo dos convênios com base em relatórios sucintos, sem descrição do
quantitativo executado até o período e na ausência de expressa previsão  de prazo final para conclusão



dos objetos pactuados, o que implica na contínua prorrogação dos convênios sem conclusão dos objetos;

- Ausência de identificação nos processos analisados de Planos de Trabalho atualizados em virtude do
não cumprimento dos cronogramas físicos e de desembolso originalmente acordados.

Além dos fatos, acima descritos,  em análise  aos registros constantes dos sistemas SIAFI e  SICONV
constatou-se:

1)  a  ocorrência  de  transferências  voluntárias classificadas na  situação  "a  comprovar"  com vigência
expirada:

Foi detectada  a  existência  de  transferências cujo período de  vigência  terminou e  a  concedente  não
efetuou  lançamento no Sistema SIAFI quanto à confirmação do recebimento da prestação de contas, ou
quanto à análise da correta aplicação dos recursos repassados, quanto à regular execução dos projetos
avençados ou  não  efetuou  o  lançamento  do  parecer  conclusivo  em relação  à  prestação  de  contas
elaborada  pela  convenente  no  sistema  SIAFI  (caso  esta  tenha  sido  elaborada  e  entregue),  em
desconformidade com os pressupostos contidos na Instrução Normativa STN nº 01/1997 e na Portaria
Interministerial MP/MF/MCT nº 127/2008.

A seguir serão listados em quais instrumentos de transferência o período de entrega da prestação de
contas por parte do convenente à concedente (em virtude do fim de vigência do instrumento celebrado)
já expirou, sem que tal ação fosse implementada pela convenente:

Transferência
Data de

Celebração
Fim da

Vigência
Convenente Valor (R$)

598671 21/JUN/2010 20/JUN/2011
FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO

SOLIMOES
109.723,65

Cabe relatar que também identificamos transferências com prazo final de vigência vencido em 2011,
porém, em virtude do prazo de entrega das prestações de contas respectivas alcançar o Exercício de
2012 (30 dias), estes, serão objeto de análise somente em 2012.

2)  a  ocorrência  de  transferências  voluntárias  classificadas  na  situação  "a  aprovar"  com  vigência
expirada:

Da  análise  das  rotinas  das  prestações de  contas  das  transferências  voluntárias  concedidas  pela  UJ,
verificou-se que tais rotinas não são consideradas adequadas, em virtude da existência de transferências
na situação de adimplentes, cujo prazo de vigência já expirou a mais de 120 dias, sem que houvesse a
elaboração  de  Parecer  por  parte  da  FUAM quanto  à  regularidade  da  execução  das  transferências
concedidas.

No exercício sob exame, do total de 06 transferências na situação a aprovar ou sem análise da prestação
de contas, no montante de R$ 13.569.290,75, foram analisadas 02, totalizando R$12.747.875,00.

Transferência
Data de

Celebração
Fim da

Vigência
Convenente Valor (R$)

542947 31/12/2005 30/04/2007
FUNDACAO DE APOIO

INSTITUCIONAL RIO SOLIMOES
200.000,00

542965 28/12/2009 27/12/2010
FUNDACAO DE APOIO

INSTITUCIONAL RIO SOLIMOES
11.366.175,00

598671 21/06/2010 20/06/2011
FUNDACAO DE APOIO

INSTITUCIONAL RIO SOLIMOES
109.723,65

751350 15/12/2010 30/06/2011
FUNDACAO DE APOIO

INSTITUCIONAL RIO SOLIMOES
1.381.700,00

751368 15/12/2010 31/05/2011
FUNDACAO DE APOIO

INSTITUCIONAL RIO SOLIMOES
401.200,00



754021 30/12/2010 30/07/2011
FUNDACAO DE APOIO

INSTITUCIONAL RIO SOLIMOES
110.492,10

TOTAL 13.569.290,75

3)  Em relação  às  transferências  registradas  no  Sistema  SICONV,  verificamos  que  as  certidões  do
Proponente CNPJ 02.806.229/0001-43 - FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMOES
encontram-se com prazo de validade vencido.

De acordo com o disposto na Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 127/2008 (normativo vigente
à época da celebração das transferências citadas acima) o convenente possuia 30 dias para apresentar a
prestação de contas e o concedente, 90 dias para emitir sua análise quanto à regularidade da execução
destas transferências.

Merece destaque que todas as transferências identificadas têm como convenente a Fundação de Apoio
Institucional Rio Solimões - Unisol.

Causa:

Falha no controle e acompanhamento das transferências voluntárias concedidas pela FUAM.

Manifestação da Unidade Examinada:

Em resposta à Solicitação de Auditoria 201203085/006, de 28/03/2012, por meio do Ofício nº 256/GR
/UFAM, de 17/04/2012, o gestor informou que para os convênios analisados pela equipe (3 convênios)
não foram realizadas fiscalizações e que o procedimento adotado para avisar sobre o vencimento da
vigência de um convênio, é o encaminhamento para o Convenente de um ofício listando os convênios
que estariam vencendo em 30 dias.

Análise do Controle Interno:

Em sua  resposta  o  gestor  confirma  não  ter  um acompanhamento  rotineiro  para  as  transferências
voluntárias  concedidas.  Esta  situação  pode  oportunizar  a  ocorrência  de  irregularidades  e/ou
impropriedades como desvio de finalidade do objeto avençado, desvio do recurso concedido, execução
do objeto sem a utilização de todos os recursos materiais definidos no plano de trabalho, por exemplo.
Tais fatos, se ocorrerem, podem resultar em prejuízo ao erário público.

Recomendações:

Recomendação 1:

Implementar o controle e acompanhamento da execução dos instrumentos de transferência concedidos,
de  forma  a  garantir  que  os  recursos  repassados  venham a  atingir  os  objetivos  colimados  junto  ao
convenente.

 

Achados da Auditoria - nº 201203087



Unidade Auditada: HOSPITAL UNIVERSITARIO GETULIO VARGAS
Exercício: 2011
Processo: 23105.000513/2012-90
Município - UF: Manaus - AM
UCI Executora: CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DO AMAZONAS

6. CONTROLES DA GESTÃO

6.1. Subárea - CONTROLES EXTERNOS

6.1.1. Assunto - ATUAÇÃO DAS UNIDADES DA CGU - NO EXERCÍCIO

6.1.1.1. Constatação (37)

O Hospital Universitário Getúlio Vargas é órgão prestador de serviços ao cidadão, porém ainda
não foi implementada a carta de serviços ao cidadão.

A Unidade Jurisdicionada é prestadora de serviços ao cidadão, no entanto,  o HUGV até o momento não
implementou a carta de serviços ao cidadão, conforme determina o art. 11 do Decreto nº 6.932/2009.

Causa:

Falta de planejamento da Unidade em instituir a Carta de Serviços ao Cidadão.

Manifestação da Unidade Examinada:

Questionado formalmente por meio da Solicitação de Auditoria  nº  201203087/20, de 03 de maio de
2012, o gestor informou por meio do Ofício nº 199/2012 - GD, de 07 de abril de 2012:

"Informamos que a unidade não instituiu a “Carta de serviços ao cidadão”, em decorrência da estrutura do HUGV, o

mesmo não possui  um sistema informatizado que atenda especificamente os  requisitos de qualidade no atendimento. A

referida carta será instituída na instituição a partir do segundo semestre de 2012."(sic)

Complementarmente, o Diretor do HUGV encaminhou o Ofício nº 208/2012 - GD, de 14 de maio de
2012:

"Complementamos  a  informação  contida  no  Ofício  nº  199/2012-  GD,  de  que  trata  da  Carta  Cidadã.  A mesma  será

implementada pela Autoridade Superior, para todas as unidades da UFAM. O sistema de informação ao cidadão – SIC, está

sendo providenciado e formalizado para atendimento imediato."

Análise do Controle Interno:

As informações apresentadas pelo gestor do HUGV confirmam a ocorrência do fato apontado. Até a
data de encerramento desse Relatório a Carta Cidadã não foi instituída.



Recomendações:

Recomendação 1:

Implementar a Carta de Serviços ao Cidadão de forma  a cumprir o exposto no art. 11 do Decreto nº
6.932/2009.

6.1.1.2. Informação (49)

O quadro  a  seguir  informa  as  recomendações  expedidas  pelas  Unidades  da  CGU,  relacionadas  ao
período sob exame:

N.  do
Relatório
de  Auditoria
de Contas

Item do Relatório

(N. e descrição sumária)

Situação  atual  das
recomendações

Item  específico  da
Parte  "achados  de
auditoria" do Relatório

201108913

2.1.2.1 - Celebração de contrato com Fundação de

Apoio  com  previsão  de  pagamento  fixo  de

despesas que podem não ocorrer.

Atendida. -

2.1.2.2 - Majoração nos gastos com pagamento de

serviços terceirizados para composição do quadro

de  pessoal  do  Hospital  Universitário  Getúlio

Vargas,  por  intermédio  da  contratação  de

Fundação de Apoio, na ausência de justificativas

no processo nº  23105.030829/2010 que amparam

o referido aumento.

Pendente  de

atendimento,  sem

impacto na gestão

Recomendação

monitorada via Plano de

Providências

Permanente

2.1.2.3 - Pagamento de custos operacionais sobre

o montante total estimado e não com base daqueles

efetivamente  ocorridos  referente  ao  contrato  nº

19/2010.

Pendente  de

atendimento,  com

impacto na gestão.

3.1.2.1

2.1.3.1  -  Ausência  de  indicação  da  fonte  de

referência  de preços  utilizada no Projeto Básico

para estimativa dos custos unitários das refeições

e  da  previsão  de  custos  mensal/anual  para

prestação de serviços de nutrição e dietética que

subsidiaram a realização da Dispensa de Licitação

nº 7/2010.

Pendente  de

atendimento,  sem

impacto na gestão

Recomendação

monitorada via Plano de

Providências

Permanente

2.1.3.2 -  Contratação emergencial  de serviços de

nutrição e dietética para o Hospital  Universitário

Pendente  de

atendimento,  sem

Recomendação

monitorada via Plano de



que  evidencia  ausência  de  planejamento

tempestivo.
impacto na gestão

Providências

Permanente

3.1.1.1 - Identificação de um número significativo

de servidores atualmente cedidos pelo HUGV.

Pendente  de

atendimento,  sem

impacto na gestão

Recomendação

monitorada via Plano de

Providências

Permanente

3.1.1.2 - Ausência de registro no SISACNet/TCU

de atos de admissão de dois servidores ativos.

Pendente  de

atendimento,  sem

impacto na gestão

Recomendação

monitorada via Plano de

Providências

Permanente

.

7. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

7.1. Subárea - REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E VANTAGENS

7.1.1. Assunto - CONSISTÊNCIA DOS REGISTROS

7.1.1.1. Constatação (13)

Ausência de controles acerca da entrega de cópias das declarações de bens e rendas exigidas pela
Lei nº 8.730/93 (ou das autorizações para acesso eletrônico das declarações).

Nos exames realizados no Exercício de 2011, Ano-Calendário 2010, verificou-se que o HUGV não havia
implementado o controle informatizado ou manual que registrasse a entrega tempestiva das declarações
de bens e rendas (ou das autorizações para acesso eletrônico às declarações no site da Receita Federal),
uma  vez  que  dos  27  servidores  apenas  1  havia  entregue  a  autorização  para  acesso  eletrônico  à
declaração.

Verificamos que a partir de 2012 a unidade implementou a entrega da declaração de bens e rendas, no
entanto, este fato não elide a ausência da entrega da declaração de bens/autorização de acesso dos anos
anteriores.

Causa:

Omissão do responsável pela área da Diretoria de Gestão Administrativa, Financeira e Contábil quanto à
cobrança da entrega das declarações de bens e rendas (ou das autorizações para acesso eletrônico às
declarações no site da Receita Federal), aliado a ausência de rotina para acompanhar essa entrega.



Manifestação da Unidade Examinada:

Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201203087/007, de 05/04/2012, o gestor encaminhou o Ofício
nº 160/2012 - GD, de 19/04/2012, informando:

"Segue  anexa  relação  dos  servidores  que  exercem  funções  no  HUGV e  cópia  do  formulário  de
autorização de acesso à Declaração de ajuste anual do Imposto de Renda da Pessoa Física.

Conforme RH/HUGV, estas informação já  foram encaminhadas do DEPES/UFAM. Anexo Memo nº
70/2012 – SRH/HUGV."

 

Análise do Controle Interno:

A análise realizada refere-se ao Exercício de 2011, Ano-Calendário 2010, e ficou evidenciado a ausência
de controle da UJ acerca da entrega de cópias das declarações de bens e rendas naquele exercício. No
entanto, identificamos que o HUGV implementou a partir do Exercício de 2012 o controle de entrega
dessas declarações.

Recomendações:

Recomendação 1:

O responsável pela  área  da  Diretoria  de  Gestão  Administrativa,  Financeira  e  Contábil deve  adotar
procedimentos de  acompanhamento  acerca  da  entrega  de  cópias das  declarações de  bens e  rendas
exigidas pela Lei nº 8.730/93 (ou das autorizações para acesso eletrônico das declarações).

8. ASSIST. AMBULAT. E HOSPITALAR ESPECIALIZADA

8.1. Subárea - ATENÇÃO À SAÚDE DA POP NOS MUNICÍPIOS

8.1.1. Assunto - PROGRAMAÇÃO DOS OBJETIVOS E METAS

8.1.1.1. Informação (2)

Programa 1220 - Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada
Ação 8585 - Atenção à Saúde da População para procedimentos em média e alta complexidade.

Trata-se  da  Ação  8585  -  Atenção  à  Saúde  da  População  para  procedimentos  em  média  e  alta
complexidade, cuja finalidade é viabilizar de forma descentralizada, a Atenção à Saúde da População
nos Estados e Municípios habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Habilitados em Gestão
Plena do Sistema Estadual, e a forma de execução se dá por meio de transferência direta de recursos
financeiros  do  Fundo  Nacional  de  Saúde  aos  Fundos  Municipais  e  Estaduais,  conforme  critérios



estabelecidos  pelo  MS e  pactuados  com os  demais  gestores  do  SUS nas  instâncias  colegiadas.  O
montante de recursos executados nesta Ação, no exercício de 2011, está discriminado no quadro abaixo:

Ação Governamental (Nome)
Despesa
Executada (R$)

% da Despesa Executada da Ação
em relação à despesa Executada do
Programa

Atenção  à  Saúde  da  População  para
Procedimentos  em  média  e  alta
complexidade

10.693.347,76 60,88 %

8.1.2. Assunto - CONTRATOS DE OBRAS, COMPRAS E SERVIÇOS

8.1.2.1. Constatação (35)

Pagamento  de  taxa  de  administração  à  Fundação  de  Apoio  Institucional  Rio  Solimões  sem
respaldo legal.

O Hospital Universitário Getúlio Vargas – HUGV ao contratar a Fundação de Apoio Institucional Rio
Solimões (UNI-SOL), por meio de dispensa de licitação, fundamentada no inciso XIII do artigo 24, da
Lei nº 8.666/1993 e remunerando-a por meio de "taxa de administração" (custo operacional UNI-SOL)
aceita uma forma de execução de serviços e  composição de preços, a  qual não é  contemplada pela
legislação vigente  e  expressamente  vedada  por  Acórdãos do Tribunal de  Contas da  União -  TCU (
Acórdão nº  1233/2006 – Plenário,  Acórdão 429/2010 – Segunda  Câmara  e  Acórdão nº  253/2010 -
Segunda Câmara).

Mediante análise do contrato nº 19/2010 e da planilha de custos referente aos serviços executados pela
contratada UNISOL evidenciou-se que consta na referida planilha o pagamento fixo de 10% (dez por
cento) mensal com base no montante estimado para prestação dos serviços e não no montante de custos
e despesas efetivamente ocorridos no mês, o que acarreta pagamento a maior quando os custos efetivos
mensais forem menores que o global estimado.

Ressalte-se que na "Planilha de custos detalhada" não há detalhamento do Custo Operacional, havendo
apenas a referência a:

"Custo Operacional

O custo operacional no valor de R$532.715,71 (quinhentos e trinta e dois mil, setecentos e quinze reais e
setenta e um centavos) serão representados da seguinte forma:

* Para despesas com SERV TERC PF (FOPAG), SERV TERC PJ e MATERIAL DE CONSUMO, as
quais serão necessárias para custeio e manutenção da estrutura administrativa da Unisol..."

No projeto não está especificado quais exatamente são as despesas que compõem cada item acima e o
valor  desse  custo  corresponde  a  10% do  valor  total  do  Contrato.  Além disso,  compõem os custos
operacionais  as  despesas  com  folha  de  pagamento  (item  já  cobrado  ao  HUGV a  parte),  como
evidenciado  na  planilha  abaixo,  constante  da  proposta  apresentada  pela  Fundação  de  Apoio  Rio
Solimões:

Item Descrição Valor R$

1 FOPAG 2.910.858,23

2 Vale Transporte 168.696,00



3 Férias 350.299,37

4 13º Salário 242.571,52

5 Rescisão 855.658,45

6 Despesas Operacionais 532.715.71

7 Impostos (ISS 5%) 266.357,86

 TOTAL GERAL 5.327.157,14

Em 1º  de  maio de  2011 foi assinado  o Termo Aditivo  nº  01/2011 alterando  a  cláusula  Décima  do
Contrato 19/2010, sendo acordado que:

"Na fatura mensal deverá vir anexado o Relatório contendo o detalhamento das despesas previstas na
Planilha de Aplicação conforme Projeto Básico da Dispensa de Licitação nº 39/2011.

Parágrafo Primeiro: As despesas referentes aos custos operacionais deverão ser cobradas com base
no  montante  de  custos  e  despesas  efetivamente  ocorridos  no  mês,  devidamente  comprovadas  e
mencionadas nas planilhas de aplicação da presente dispensa.(...)".

Verificou-se que a partir do mês de março de 2011 a Fundação UNISOL passou a apresentar prestações
de  contas  parciais  referentes  aos  valores  recebidos,  porém estes  documentos  não  fazem parte  dos
processos mensais de pagamento do referido contrato, nem estão anexos a esses processos relatórios ou
atesto do fiscal do contrato confirmando a adequabilidade dos valores apresentados pela contratada.

Identificamos também que o pagamento mensal do contrato é efetuado em função do encaminhamento
pela UNI-SOL da Nota Fiscal de Serviços (que contém o valor total do mês, sem detalhamento das
despesas) e após o Diretor do Hospital (Ordenador de despesa do HUGV) autorizar a Diretora de Gestão
Administrativa e Financeira do HUGV a efetuar o respectivo pagamento.

A  cobrança  e  pagamento  dos  custos  operacionais  foi  efetuada  de  janeiro  a  dezembro  de  2011  e
baseou-se  no  percentual  de  10%  do  valor  mensal  do  contrato  (R$443.929,76),  sem  que  fosse
apresentado pela contratada o detalhamento dos gastos efetivados com essa despesa. Nas planilhas de
aplicação apresentadas como Prestação de Contas nos meses de janeiro a dezembro de 2011, este custo
vem informado como "Custo Operacional (10%)".

Cabe  acrescentar  que  esta  contratação  com a  Fundação  de  Apoio  Institucional  Rio  Solimões  foi
autorizada:

1)  pela  Reitora  da  UFAM, às fls.  63 e  64 do Processo de  Dispensa  23105.030829/2010,  apesar  de
orientação contrária da Procuradoria Jurídica da UFAM;

2) pelo Ordenador de Despesa, Diretor Geral do HUGV, às fls. 66 e 67 do Processo supracitado. Essa
decisão do Diretor do HUGV foi ratificada pela Reitora da UFAM à fl. 67 do Processo de Dispensa.

Destaque-se  que  o fato apontado neste  item foi objeto de  ressalva  nos exercícios de  2009 e  2010,
constando dos respectivos Relatórios de Auditoria de Contas, números 243979 (Exercício de 2009, item
2.1.4.3) e 201108913 (Exercício de 2010, itens 2.1.2.1 e 2.1.2.3).

Causa:

Deficiência no acompanhamento e na fiscalização da execução do Contrato n. 19/2010, decorrente da
ausência de estabelecimento de rotinas de acompanhamento e fiscalização dos contratos em vigor na
Unidade e vinculação da execução dos pagamentos à apresentação de relatório da fiscal do contrato
confirmando a adequabilidade dos valores apresentados pela contratada.



Além disso, os pagamentos mensais do contrato foram efetuados a partir de solicitação da Diretora de
Gestão Administrativa e Financeira do HUGV, com autorização do Diretor-Geral do Hospital, sem que
houvesse conferência quanto a adequabilidade dos valores apresentados pela UNI-SOL.

Manifestação da Unidade Examinada:

Questionado formalmente  por  meio da  Solicitação de  Auditoria  nº  201203087/21,  de  04/05/2012,  o
gestor não apresentou manifestação sobre o assunto abordado.

Análise do Controle Interno:

Após reiteradas constatações sobre este assunto, apresentadas pela CGU desde o Exercício de 2010, até
o momento os pagamentos do referido custo operacional à Fundação UNI-SOL continuam a ocorrer,
com base no percentual de 10%, sem que a contratada apresente o detalhamento dos gastos inerentes a
esse custo.

Essa situação possibilita  o pagamento de despesas que efetivamente  não estão sendo realizadas pela
contratada e/ou de pagamentos de despesas com pessoal eventualmente cobradas em duplicidade (já
que, conforme planilha da UNI-SOL, esses gastos estão inclusos também nos custos operacionais).

Recomendações:

Recomendação 1:

Exigir a apresentação na proposta da Fundação de Apoio do detalhamento dos gastos realizados com as
despesas operacionais desde o início da vigência do contrato, de forma a verificar o valor e a legalidade
dos custos contidos nessas despesas.

Identificando-se  pagamento  indevido  a  maior  à  Fundação  de  Apoio,  providenciar  que  esses valores
sejam ressarcidos ao erário ou utilizados como desconto nos próximos pagamentos do HUGV à Unisol.

9. BRASIL UNIVERSITÁRIO

9.1. Subárea - Funcionamento dos Hospitais de Ensino

9.1.1. Assunto - PROGRAMAÇÃO DOS OBJETIVOS E METAS

9.1.1.1. Informação (1)

Programa 1073 - Brasil Universitário
Ação 4086 - Funcionamento dos Hospitais de Ensino

Trata-se da Ação 4086 - Funcionamento dos Hospitais de Ensino, cuja finalidade é assegurar condições



de funcionamento dos hospitais de ensino, e a forma de execução se dá diretamente. O montante de
recursos executados nesta Ação, no exercício de 2011, está discriminado no quadro abaixo:

Ação  Governamental
(Nome)

Despesa
Executada (R$)

%  da  Despesa  Executada  da  Ação  em
relação à despesa Executada do Programa

Funcionamento  dos
Hospitais de Ensino

39.321.245,05 67,69 %

9.1.2. Assunto - AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

9.1.2.1. Informação (12)

Incompatibilidade entre a meta física da UJ preenchida no SIGPLAN e a meta física publicada na
LOA 2011.

Em análise ao item 2 do Relatório de Gestão, que traz informações sobre o atingimento dos objetivos e
metas físicas do Programa  e Ação de Governo sob a responsabilidade da UJ, e após realizar consulta no
SIGPLAN referente  ao exercício de 2011, verificou-se  divergência  de informações,  conforme tabela
abaixo:

Programa
Governamental
LOA

Ação
Unidade
Mantida
LOA

%
Execução
Unidade
Mantida
LOA

Unidade
Mantida
Relatório
de  Gestão
da UJ

% Execução
Unidade
Mantida
Relatório  de
Gestão UJ

1073  -  Brasil
Universitário

4086 2 50,00 1 100,00

Foi  encaminhada  a  SA 201203087/010,  em 18/04/2012,  para  que  a  UJ  se  manifestasse  quanto  a
divergência identificada na referida meta física:

"Quais são as 2 (duas) unidades mantidas definidas na LOA?

. Qual a unidade mantida que executou 50% (cinquenta por cento) da meta física?

. O por quê o orçamento foi aprovado para manter 2 (duas) unidades e foi executado em quase sua

totalidade (96,84%) mantendo apenas 1 (uma) unidade?"

A UJ informou que a meta física era de uma unidade, conforme Projeto Lei Orçamentária Anual - PLOA
de  2012  enviado  ao  Congresso  Nacional.  No  entanto,  para  confirmar  as  informações  o  MEC
encaminhou ofício ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG e este confirmou que
na PLOA-2012, o quantitativo da meta para a referida ação foi encaminhado corretamente como "1" e
que a alteração para "2" ocorreu na fase legislativa do processo orçamentário, não sendo recomendável
encaminhar solicitação ao Congresso Nacional com o fim específico de efetuar alteração de meta física,
tendo em vista que foi aquela Casa que alterou o quantitativo ora mencionado e, além disso, entende-se
ter  a  meta  caráter  meramente  referencial.  O MPOG orientou  que  para  corrigir  possíveis  equívocos
futuros, sugeriu que a meta física seja adequada, quando da elaboração da PLOA-2013.

9.1.3. Assunto - CONTROLES INTERNOS



9.1.3.1. Constatação (10)

Terceirizados desempenhando atividades de gestão de TI na UJ.

Em análise  às informações prestadas no Relatório  de  Gestão da  UJ e  em resposta  à  Solicitação de
Auditoria  nº  201203087/005,  item  38,  verificou-se  que  o  quadro  de  servidores  desempenhando
atividades de gestão de TI na UJ é de 100% terceirizado, ou seja, a UJ não possui no quadro servidor
efetivo nas atividades de TI.

Foi realizado em 2010 o contrato de Manutenção Preventiva e Corretiva Predial e de equipamentos,
com mão de obra e ferramentas adequadas para o trabalho nas dependências do HUGV, incluso mão de
obra de técnico em tecnologia da informação, técnico em eletrônica, analista de sistema e programador
para a manutenção física e lógica do sistema interno ligado a Rede Nacional de Saúde.

Tal fato  acarreta  em risco considerável de  dependência  de  indivíduos com o órgão/entidade  para  a
execução de atividades críticas ao negócio da UJ, além da possibilidade de ocorrer a terceirização do
conhecimento organizacional.

A UJ disponibilizou a esta CGU/AM o Plano de Reestruturação da Unidade Central, FUAM, 2010-2020,
que dentre  as metas estabelece a  de dotar o HUGV de quadro de pessoal qualificado e  em número
suficiente para o desempenho das suas atividades. No entanto, não houve nenhum pedido formal ou um
plano/estudo para solicitar ao MPOG a contratação de servidores para a área de TI.

Causa:

Decisão do Diretor-Geral do HUGV em terceirizar o  quadro de  pessoal da  área  de  TI,  ao invés de
solicitar formalmente a contrataçao de servidores para a área de TI ao MPOG.

 

 

Manifestação da Unidade Examinada:

Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201203087/005, de 02/04/2012, o gestor encaminhou o Ofício
nº 147/2012-GD, de 18/04/2012, informando:

"o HUGV em 2010 realizou processo de licitação por meio de Pregão Eletrônico nº 056/2010 para o
objeto  Manutenção  Preventiva  e  Corretiva  Predial  e  de  equipamentos,  com  mão  de  obra  e

ferramentas adequadas para o trabalho nas dependências do HUGV. Neste processo está incluso mão
de  obra  de  técnico  em  tecnologia  da  informação,  técnico  em  eletrônica,  analista  de  sistema  e
programador para a manutenção física e lógica do sistema interno ligado a Rede Nacional de Saúde. Este
é  o único  processo que  contempla  serviço  de  informática,  contrato acompanhado pela  Diretoria  de
Apoio Técnico Hospitalar."

"Não há servidor efetivo responsável pela elaboração do plano de TI. Há uma diretoria de apoio técnico
hospitalar que coordena os serviços de informática do HUGV."



Análise do Controle Interno:

Embora  exista  o  Plano  de  Reestruturação  de  Pessoal  do  HUGV para  o  período  de  2010-2020,
atualmente  há  um risco  considerável  de  dependência  de  indivíduos  com o  órgão/entidade  para  a
execução de atividades críticas ao negócio da UJ, além da possibilidade de ocorrer a terceirização do
conhecimento organizacional, pelo fato do quadro de servidores desempenhando atividades de gestão de
TI na UJ é de 100% terceirizado.

Recomendações:

Recomendação 1:

Realizar gestão junto ao MPOG objetivando a contratação de servidores para a área de Tecnologia da
Informação, haja vista o quadro de servidores da área de TI ser de 100% de terceirizados.

9.1.3.2. Informação (16)

Após análise das documentações solicitadas e das justificativas apresentadas pela unidade, constatou-se
que,  além da  existência  apenas  de  terceirizados  desempenhando  atividades  de  gestão  de  TI,  e  da
existência  do  Plano  de  Reestruturação  do  HUGV  (2010-2020)  onde  constam informações sobre  a
necessidade  urgente  de  reposição  de  pessoal de  TI,  não  houve  qualquer  solicitação  ao  MPOG de
servidores provenientes do PGPE (Plano Geral de Cargos do Poder Executivo) para compor o quadro de
TI da unidade. Tal medida está prevista na Lei nº 11.357, de 19/10/2006, em seu artigo 1º A, que dispõe
sobre  a  composição  do  PGPE  por  cargos  efetivos  de  nível  superior,  intermediário  e  auxiliar  não
integrantes de Carreiras específicas.

9.1.3.3. Constatação (24)

Pessoas  ligadas  à  empresa  contratada  pelo  HUGV  executando  indevidamente  atividades
administrativas e possuindo acesso (com o uso de senha) a sistema corporativo utilizado pela UJ.

Em análise aos documentos emitidos no sistema SIAFI vinculados à UG 150224 - HUGV, verificamos
que vários foram registrados por pessoas estranhas ao quadro funcional de servidores ativos do HUGV
no SIAPE, caracterizando fornecimento de senha e acesso aos sistemas administrativos aos terceirizados
da Unidade.

De acordo com o descrito na Norma de Execução nº 01/2011, da Secretaria do Tesouro Nacional - STN,
"o SIAFI deve ser  acessado, preferencialmente,  por  servidores públicos vinculados diretamente  ao
órgão responsável  pelos lançamentos no  sistema ou  por  ele  requisitados.  Em casos excepcionais,

usuários  terceirizados  poderão,  sob  autorização  expressa  do  titular  da  Unidade  Gestora,  ser

cadastrados no SIAFI." (grifo nosso)

As senhas, conforme se depreende da referida norma, devem ser concedidas para servidores públicos
federais, e em casos excepcionais, com autorização do titular da UG, para terceirizados, porém, o que



ocorreu na UJ foi a concessão de senhas para execução orçamentária e financeira no SIAFI para 04
(quatro)  empregados terceirizados,  possuindo estes a  atribuição de  efetuar  o  empenho,  liquidação e
pagamento de todas as despesas efetuadas pelo HUGV, inclusive a de pagamento para a empresa que os
contratou (Fundação UNI-SOL).

Esta situação possibilita que eventualmente a empresa contratada venha a exercer pressão junto aos seus
empregados  para  que  estes  a  favoreçam de  alguma  maneira,  como,  por  exemplo,  quando  houver
restrições orçamentárias e  financeiras impostas ao HUGV e  se  necessitar  priorizar  os pagamentos a
serem efetuados.

 

Causa:

Autorização do Diretor Geral para que os terceirizados obtivessem acesso ao sistema SIAFI, em virtude
da deficiência de pessoal para atender as demandas do setor de finanças do HUGV.

Manifestação da Unidade Examinada:

Em resposta a Solicitação de Auditoria 201203087/016, o gestor apresentou a seguinte manifestação por
meio do Ofício nº 179/2012-GD, de 26/04/2012:

"Os usuários são terceirizados pertencentes à Fundação de Apoio UNISOL, contratados no Projeto de
Assistência ao Ensino e a Pesquisa em áreas críticas do HUGV.

A necessidade  de  inclusão  dos nomes se  deu por  não  haver  pessoal  efetivo  para  realizar  tarefas
pertinentes ao setor de finanças por ocasião da criação da unidade gestora 150224/HUGV/UFAM.

O setor de finanças a partir de junho de 2008 passou a operar o sistema Siafi com a orientação de um
contador  lotado  no  DEFIN/UFAM  e  Pró-Reitoria  de  Administração  da  UFAM.  Desde  a  época  a
autoridade superior era sabedora da deficiência de pessoal efetivo para assumir as novas tarefas da
unidade  gestora  por  não  haver  concurso  e  remanejamento  de  pessoal  do  quadro  efetivo  do
Campus/UFAM para o hospital, a alternativa era treinar a mão de obra terceirizada para a realização
das atividades.

Na atualidade, o quadro de RH do serviço ainda é crítico, com apenas 02 (dois) servidores efetivos
para  toda execução no  Sistema do Governo,  principalmente,  empenho,  apropriação  e  pagamento,
folha de pessoal e demais serviços.

Quanto às autorizações, as mesmas se deram em gestões distintas. A partir de junho de 2008/2009, a
autorização foi  dada por  Raymison Monteiro Souza e  posterior  a esta data as autorizações foram
autorizadas pelo gestor Lourivaldo Rodrigues de Souza.

Informamos  ainda  que  o  pessoal  terceirizado  corresponde  aproximadamente  30% em relação  ao
quadro de pessoal efetivo do HUGV.

Diante  da  deficiência  de  RH,  o  gestor  atual  já  encaminhou  ao  MEC  através  do  Plano  de
Reestruturação  do  Hospital  Universitário  Getúlio  Vargas  para  o  período  de  2010  a  2020
(REHUF/HUGV/UFAM), a necessidade de pessoal para o hospital.

Por fim, comunicamos que as usuárias relacionadas serão excluídas da execução do sistema para fins
de adequação.(...)"



Análise do Controle Interno:

O gestor  reconheceu a  falha  apontada  e  informou que  os usuários serão excluídos da  execução do
sistema. Confirmamos em 30/05/2011 a implementação dessa ação.

Contudo, apesar da ação implementada, o fato ocorreu e a concessão dessas senhas para realização de
atividades precípuas da  administração da  UJ,  como a  execução orçamentária  e  financeira  podia  ter
ocasionado prejuízos à UJ.

Recomendações:

Recomendação 1:

Promover  a  exclusão  do  acesso dos terceirizados ao Sistema  SIAFI,  atribuindo  tal responsabilidade
apenas ao servidores efetivos desta Unidade.

9.1.3.4. Constatação (25)

Ausência de um processo de trabalho formalizado na contratação de bens de TI.

Verificamos, a partir de informações prestadas pela UJ, que a Unidade não realiza estudo/planejamento
das necessidades para  aquisições de  bens de  TI  na  adesão  da  Ata  de  Registro  de  Preço,  esse  fato
aumenta o risco de realização de aquisições desnecessárias, com baixa qualidade ou que não estejam
alinhadas às necessidades do negócio a médio e longo prazos.

As aquisições de bens de TI são realizadas pelo Ministério da Educação/Coordenação-Geral de Hospitais
Universitários por meio de Pregão Eletrônico - SRP,  porém, a Unidade deve aderir à Ata de Registro de
Preço após realizado um estudo/planejamento das necessidades para aquisição desses bens.

No exercício de  2011,  a  unidade  recebeu 134 (cento e  trinta  e  quatro computadores),  via  processo
licitatório do MEC, que estão sem Sistema, ou seja, não estão sendo utilizados. Segundo Ofício-Circular
nº  001/2001  -  SAA/SE/MEC,  de  10/01/2011,  encaminhado  aos  Pró-Reitores  de  Planejamento,
Pró-Reitores de Administração, Diretores de Administração e agentes vinculados às áreas de compras e
contratos, para adesão do modelo de compras compartilhadas, foi chamada a  atenção para que essa
adesão fosse feita com base no planejamento de compras da instituição.

Causa:

Omissão do responsável pela área da Diretoria de Gestão Administrativa, Financeira e Contábil de um
estudo/planejamento prévio das necessidades para aquisições de bens de TI pela UJ.

Manifestação da Unidade Examinada:

Em resposta a Solicitação de Auditoria nº 201203087/005, de 02/04/2012, o gestor encaminhou o Ofício
nº 0147/2012-GD, de 18/04/2012, informando:



"As aquisições para  TI  são  realizadas pelo  MEC via  pregão  eletrônico  –  SRP  e  encaminhado aos
hospitais para adesão da ATA."

"Inicialmente o HUGV recebeu 134 (cento e trinta e quatro computadores (sem sistema), via processo
licitatório  do  MEC.  As demais  aquisições estão  sendo  providenciadas pela  Coordenação  Geral dos
Hospitais Universitários – CGHU/MEC."

Análise do Controle Interno:

Com a centralização da aquisição de bens de TI pelo Ministério da Educação, sem um planejamento
prévio pela UJ, pode ocorrer a realização de aquisições desnecessárias, com baixa qualidade ou que não
estejam alinhadas  às  necessidades  do  negócio  a  médio  e  longo  prazos.  Dessas  situações  decorre,
normalmente, desperdício de recursos.

Recomendações:

Recomendação 1:

O responsável pela  área  da  Diretoria  de  Gestão Administrativa,  Financeira  e  Contábil deve  realizar
estudo/planejamento das necessidades para aquisição de bens de TI e encaminhá-lo ao Órgão Central
para  diminuir  o  risco  de  realização  de  aquisições desnecessárias,  com baixa  qualidade  ou  que  não
estejam alinhadas às necessidades do negócio a médio e longo prazos.

 

9.1.4. Assunto - PROCESSOS LICITATÓRIOS

9.1.4.1. Informação (14)

Em relação ao subitem 4.1.5.2 desse Relatório, na análise do Pregão 030/2010, observa-se que há dois
pontos controversos que poderiam ensejar tanto restrição à competitividade do certame como prejuízo à
economicidade  dos atos realizados.  São eles: 1)  a  escolha  de  quantitativo de  pessoal por  postos de
trabalho ao invés de usar o critério referente à área de serviço prestado e 2) não escolha do menor preço
como sendo a proposta vencedora do certame.

Quanto ao primeiro fato,  já  havia  questionamento da  Procuradoria  Federal por meio da  informação
n.263/10, de  30 de setembro de 2010 em vista da não aplicabilidade dos artigos 20, I e 43 da Instrução
normativa nº 02/2008 do MPOG, que dispõem sobre a utilização do parâmetro "área" na delimitação do
pessoal nela atuante. A UFAM, por sua vez, manifesta-se por meio do Ofício nº 005/2010 - CAT, de 27
de agosto de 2010, baseando-se no mesmo art. 43 da IN02, parágrafo único que dispõe:

"os  órgãos  deverão  utilizar  as  experiências  e  parâmetros  aferidos  e  resultantes  de  seus  contratos
anteriores para definir a produtividade da mão-de-obra, em face das características das áreas a serem
limpas, buscando sempre fatores econômicos favoráveis à administração pública".

A partir desta disposição a UFAM basicamente justifica que a escolha da área como forma de delimitar a
quantidade de empregados seria economicamente desvantajosa. A partir da atividade peculiar do serviço
a ser prestado, que envolve escala por plantões, a UFAM elabora um estudo indicando que, mantendo a
organização  por  postos  de  trabalho haveria  um custo  anual no  montante  de  R$ 2.546.614,56  (dois
milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, seiscentos e quatorze reais e cinquenta e seis centavos). Ao



contrário,  a  adoção  da  área  como  forma  de  definir  o  quantitativo  de  serventes  somariam  R$
3.631.914,96 (três milhões, seiscentos e trinta e um mil, novecentos e quatorze reais e noventa e seis
centavos), um valor 29,88% acima daquele previamente definido.

A Unidade valeu-se do mapeamento de sua realidade para definir a discricionariedade de sua decisão,
que passa a estar motivada e baseada em fundamento legal, não cabendo questionamento no processo
em análise. Neste  sentido, inclusive,  segue o parecer da Procuradoria  Federal -  FUA na informação
nº263/10 que destaca "(...) se estiver correto o estudo da Coordenadoria de Apoio Técnico do HUGV,
não há sentido e optar pela regra geral da contratação por área física a ser limpa". Não há, portanto,
óbices a serem relatados neste caso.

Quanto ao fato de a melhor proposta não ter vencido a licitação, verifica-se que, conforme ata do pregão
de 22/12/2010, as empresas COMSERVIÇO LTDA (CNPJ: 03.552.884/0001-85) e A. M. I. COMERCIO
E  SERVICOS  LTDA  ME  (CNPJ:  04.630.524/0001-17),  detentoras  das  melhores  propostas,  não
apresentaram a documentação necessária em tempo hábil. Além disso, não há registro de  impetração de
recursos por parte destas. Uma vez que não fizeram uso daquele direito, entende-se que as empresas
concordaram com a desclassificação e desistiram da concorrência para a qual saíram vencedoras.

9.1.4.2. Constatação (29)

Inexistência  de  Seleção  de  Associações  ou  Cooperativas  para  coletar  os  resíduos  recicláveis
descartados.

Durante os trabalhos de auditoria, verificou-se que a unidade não providenciou a destinação dos resíduos
recicláveis  descartados  para  as  associações  ou  cooperativas  de  catadores  de  materiais  recicláveis,
conforme estabelece o Decreto nº 5.940, de 25/10/2006.

Atualmente, os resíduos passíveis de reciclagem da UJ, tais como plástico, papel, papelão e resíduos
plásticos são doados à Associação de Catadores de Resíduos Recicláveis de Manaus - Aliança, porém, o
Art. 5º  do Decreto nº  5.940/2006 estabelece a constituição de uma Comissão para a Coleta Seletiva
Solidária para implantação e supervisão da separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como a
sua destinação para as associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis. No § 2º do Art.
4º do citado Decreto estabelece que deverão ser sorteadas até quatro associações ou cooperativas, sendo
que cada uma realizará a coleta, por um período consecutivo de seis meses, quando outra associação ou
cooperativa assumirá a responsabilidade, seguida a ordem do sorteio.

No entanto,  como a  UJ já  constituiu a  criação de  uma Comissão de  Gestão Ambiental do Hospital
Universitário  Getúlio  Vargas por  meio  da  Portaria  nº  31/2010,  esta  Portaria  deve  fazer  menção  ao
Decreto nº 5.940/2006, para que essa Comissão possa destinar os referidos resíduos conforme critério de
seleção para constituição de associação ou cooperativa dos catadores de materiais recicláveis.

Causa:

O  Diretor  do  HUGV determinou  a  doação  direta  dos  resíduos  plásticos,  papel  e  papelão  à  uma
associação sem obedecer  os critérios de  seleção para  constituição de  associação ou cooperativa  de
catadores de materiais recicláveis, conforme estabelece o Decreto nº 5.940/2006.

Manifestação da Unidade Examinada:



Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201203087/004, de 02/04/2012, o gestor encaminhou o Ofício
nº 0146/2012, de 13/04/2012, informando:

"Disponibilizamos cópias de informativos sobre palestras, folders e comunicações oficiais de campanhas
entre os servidores de conscientização da necessidade de proteção do meio ambiente e preservação dos
recursos naturais."

A UJ informou que os resíduos passíveis de reciclagem tais como plástico, papel e papelão são doados à
Associação de Catadores de Resíduos Recicláveis de Manaus - Aliança, conforme termo de doação.

Análise do Controle Interno:

Embora a UJ já esteja destinando os resíduos passíveis de reciclagem tais como plástico, papel e papelão
à  uma  Associação,  a   Comissão  de  Gestão  Ambiental  do  Hospital  Universitário  Getúlio  Vargas
constituída por meio da Portaria nº 31/2010 deverá regularizar o critério de seleção da associação ou
cooperativa, conforme estabelece o Decreto nº 5.940, de 25/10/2006.

Recomendações:

Recomendação 1:

O Diretor  do HUGV deverá  determinar  à  Comissão de  Gestão Ambiental do Hospital Universitário
Getúlio Vargas criada por meio da Portaria nº 31/2010 que proceda a seleção, por meio de sorteio, das
associações ou cooperativas de catadores de materiais recicláveis, conforme estabelece o Decreto nº
5.940, de 25/10/2006. Além disso, mencionar na referida Portaria o Decreto nº 5.940, de 25/10/2006
para  que  possa  destinar  os  referidos  resíduos  conforme  critério  de  seleção  para  constituição  de
associação ou cooperativa dos catadores de materiais recicláveis.

9.1.4.3. Constatação (30)

Inexistência  de  critérios  de  sustentabilidade  ambiental  na  aquisição  de  bens,  materiais  de
tecnologia da informação (TI) e na contratação de serviços ou obras.

Durante os trabalhos de auditoria, verificou-se que a unidade não adota de forma usual, na aquisição de
bens, materiais de tecnologia da informação (TI) e na contratação de serviços ou obras, os seguintes
quesitos de sustentabilidade:

a) Menor utilização de matérias-primas e descarte de produtos;

b) Maior quantidade de conteúdo reciclável;

c) Produtos fabricados por fonte não poluidora, bem como por materiais que não prejudicam a natureza;

d) Aquisição de veículos automotores mais eficientes e menos poluentes ou que utilizam combustíveis
alternativos;

e) Aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização; e



f) Aspectos de durabilidade e qualidade dos bens/produtos.

 

Causa:

Inobservância do responsável pela área da Diretoria de Gestão Administrativa, Financeira e Contábil de
adoção  de  critérios  de  sustentabilidade  ambiental na  aquisição  de  bens,  materiais  de  tecnologia  da
informação (TI) e na contratação de serviços ou obras.

Manifestação da Unidade Examinada:

Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201203087/013, de 23/04/2012, o gestor encaminhou o Ofício
nº 173/2012-GD, de 24/04/2012, informando:

"Os  processos  licitatórios  homologados  em 2011,  não  contemplam os  critérios  de  sustentabilidade
ambiental, os critérios serão contemplados nos próximos editais da unidade."

Análise do Controle Interno:

A UJ não adota de forma usual, na aquisição de bens, materiais de tecnologia da informação (TI) e na
contratação de serviços ou obras, os quesitos de sustentabilidade ambiental, conforme estabelece a IN nº
01, de 19/01/2010, do MPOG.

Recomendações:

Recomendação 1:

A Diretoria de Gestão Administrativa, Financeira e Contábil deve adotar critérios de sustentabilidade
ambiental  nos  procedimentos  licitatórios  quando  da  aquisição  de  bens,  materiais  de  tecnologia  da
informação (TI) e na contratação de serviços ou obras, conforme estabelece a IN nº 01, de 19/01/2010
do MPOG, ou aderir a Ata de Registro de Preços que atendam tais especificações.

9.1.5. Assunto - CONTRATOS DE OBRAS, COMPRAS E SERVIÇOS

9.1.5.1. Constatação (23)

03 contratos, no valor total de R$ 3.617.180,00 (três milhões, seiscentos e dezessete mil, cento e
oitenta reais) não registrados no Sistema SIASG.

Durante os trabalhos de auditoria, verificou-se que a unidade deixou de registrar no Sistema SIASG os
contratos  17/2011, 18/2011 e 19/2011, vigentes na unidade no exercício de 2011, em dissonância ao que
determina o § 1º do art. 19 da Lei nº 12.017/2010.



Causa:

Não implementação pela Diretora Administrativa do HUGV de rotina de verificação quanto ao registro
no SIASG dos contratos celebrados pela UJ.

Manifestação da Unidade Examinada:

Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201203087/018, de 27/04/2012, o gestor encaminhou  o Ofício
nº 183/2012-GD, de 27/04/2012, informando:

"Encaminhamos cópia da publicação no DOU:
Contrato nº 010/2011 - Instrumental Técnico Ltda
Contrato nº 017/2011 - Sul Imagem Produtos
Contrato nº 018/2011 - Siemens Ltda
Contrato nº 019/2011 - VMI Indústria
Contrato nº 012/2011 - Processo encontra-se parado, na busca de solução. Foi empenhado e anulado
pela  divergência  da  quantidade/unidade  publicado  no  cadastro  do  item no  sistema  SIDEC.  Houve
tentativa de regularização por parte  da pregoeira.  Foi oficiado pedido de alteração ao Ministério do
Planejamento  e  Orçamento  (Sr.  Mauro).  No dia  23/04/2012 a  pregoeira  reencaminha  pedido  ao  Sr.
Mauro do Ministério do Planejamento que a alteração não fora efetivada. (conforme e-mail anexo)."

Análise do Controle Interno:

Após nova consulta ao sistema SIASG, em 09/05/2012, confirmamos o registro do contrato 10/2011 e os
problemas ocorridos relacionados ao contrato 012/2011 (informados pelo gestor), entretanto, em relação
aos demais contratos, a situação permaneceu inalterada. Identificamos  a formalização dos contratos e
que os mesmos foram publicados no Diário Oficial da União, porém, estes não foram registrados no
referido sistema.

Após nova consulta ao SIASG, no dia 30/05/2012,  identificamos o registro dos Contratos 17/2011 e
18/2011. Em relação ao Contrato 019/2011 verificamos o respectivo registro, mas a empresa contratada
é diferente da relacionada nesta constatação.

Recomendações:

Recomendação 1:

O gestor deve estabelecer rotina para verificação do registro no SIASG dos contratos celebrados pela UJ,
independentemente de este ser resultado de licitação realizada pelo HUGV ou por outra Unidade (adesão
pelo Sistema de Registro de Preços).



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

Certificado: 201203085 

Unidade Auditada: Fundação Universidade do Amazonas 

Exercício: 2011 

Processo: 23105.000513/2012-90 

Município/UF: Manaus/AM 
 

 

Foram examinados os atos de gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, especialmente 

aqueles listados no art.10 da IN TCU nº 63/2010, praticados no período de 01 de janeiro de 2011 a 31 

de dezembro de 2011. 

Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido no 

Relatório de Auditoria Anual de Contas constante deste processo, 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. 

  Em função dos exames aplicados sobre os escopos selecionados, consubstanciados no 

Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201203085, que também consolida os achados do 

Relatório nº 201203087 do Hospital Universitário Getúlio Vargas, proponho que o encaminhamento 

das contas dos agentes listados no art. 10 da IN TCU nº 63 seja como indicado a seguir, em função 

da existência de nexo de causalidade entre os atos de gestão de cada agente e as constatações 

correlatas discriminadas no Relatório de Auditoria. 

 

1. Regular com ressalvas a gestão dos seguintes responsáveis 

 

1.1 – Reitora da Fundação Universidade do Amazonas no período de 01/01/2011 a 31/12/2012. 

Referência: Relatório de Auditoria número 201203085 e 201203087 itens 5.1.3.2 e 8.1.2.1, 

respectivamente. 

Fundamentação: A Reitora da Fundação Universidade do Amazonas não adotou medidas 

suficientes para promover a regularização dos bens imóveis, cuja situação já foi objeto do Acórdão 

nº 1.208/2008 - TCU - 1ª Câmara (item 5.1.3.2). A Reitora manteve a contratação da Fundação de 

Apoio Institucional Rio Solimões com a previsão contratual de pagamento de taxa de administração 

em percentual fixo, em desacordo com recomendações da Controladoria-Geral da União contidas 

nos Relatórios de Auditoria Anual de Contas de 2009 e 2010 e contrariando determinações contidas 

nos Acórdãos nº 429/2010, 253/2010 e 718/2011 da Segunda Câmara do Tribunal de Contas da 

União (item 8.1.2.1). 

 

1.2 – Pró-Reitor de Administração e Finanças no período de 01/01/2011 a 31/12/2012. 

Referência: Relatório de Auditoria número 201203085 itens 5.1.6.1, 5.1.6.2, 5.1.6.3, 5.1.6.4, 

5.1.6.5, 5.1.6.6, 5.1.6.7, 5.1.6.9, 5.1.7.1 e 5.1.8.1. 

 

Certificado de Auditoria 

Anual de Contas 



 

 

 

 

Fundamentação: O Pró-Reitor de Administração e Finanças autorizou e homologou procedimentos 

licitatórios eivados de vícios, tais como indicação de marca (item 5.1.6.1), sobrepreço (item 

5.1.6.2), falhas na pesquisa de mercado (item 5.1.6.3), falhas na formalização dos processos (item 

5.1.6.4), ausência de ratificação de dispensas de licitação (itens 5.1.6.5 e 5.1.6.6), contratação sem o 

mínimo de propostas válidas (item 5.1.6.7) e dispensa indevida de licitação (item 5.1.6.9). Ademais, 

não adotou providências para que fosse efetivado o registro de contrato no SIASG e para o controle 

e cobrança tempestivos da apresentação das prestações de contas dos recursos transferidos pela 

Universidade (itens 5.1.7.1 e 5.1.8.1). 

1.3 – Diretor-Geral do Hospital Universitário Getúlio Vargas no período de 01/01/2011 a 

31/12/2012. 

Referência: Relatório de Auditoria número 201203087 itens 8.1.2.1, 9.1.3.1 e 9.1.3.3. 

Fundamentação: O Diretor-Geral do HUGV manteve a contratação da Fundação de Apoio 

Institucional Rio Solimões com a previsão contratual de pagamento de taxa de administração em 

percentual fixo (item 8.1.2.1). Optou ainda por terceirizar indevidamente atividades administrativas 

(itens 9.1.3.1 e 9.1.3.3). 

1.4 – Diretora do Departamento de Pessoal no período de 01/01/2011 a 31/12/2012. 

Referência: Relatório de Auditoria número 201203085 itens 3.1.1.1, 5.1.4.1 e 5.1.5.1. 

Fundamentação: A Diretora do Departamento de Pessoal não implementou ações para cobrar e 

controlar a entrega das Declarações de Bens e Rendas exigida pela Lei 8.730/93 (item 3.1.1.1). 

Também não adotou providências para dotar o Departamento de Pessoal de normas e recursos 

adequados para o registro tempestivo de atos de pessoal no SISAC e cumprimento da legislação de 

pessoal nos registros do SIAPE. 

1.5 – Diretora do Departamento de Finanças no período de 01/01/2011 a 31/12/2012. 

Referência: Relatório de Auditoria número 201203085 item 5.1.2.1. 

Fundamentação: A Diretora do Departamento de Finanças não providenciou antes do 

encerramento do exercício o cancelamento das notas de empenhos que não se enquadraram nas 

hipóteses previstas para inscrição em Restos a Pagar. 

Esclareço que os demais agentes listados no art. 10 da IN TCU nº 63, constantes das 

folhas 2 a 24 e 346 do processo, que não foram explicitamente mencionados neste certificado têm, 

por parte deste órgão de controle interno, encaminhamento proposto pela regularidade da gestão, 

tendo em vista a não identificação de nexo de causalidade entre os fatos apontados e a conduta dos 

referidos agentes. 
Manaus/AM, 25 de junho de 2012. 

 

__________________________________________________ 

MONA LIZA PRADO BENEVIDES RUFFEIL 

Chefe Substituta da Controladoria-Regional da União no Amazonas 



 

  

 

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

Relatório: 201203085 
Exercício: 2011 
Processo: 23105.000513/2012-90 

Unidade Auditada: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 
Município/UF: Manaus/AM 

 
 

Em conclusão aos encaminhamentos sob a responsabilidade da Controladoria-Geral da União 
quanto à prestação de contas do exercício de 2011 da Unidade acima referenciada, expresso opinião 
sobre o desempenho e a conformidade dos atos de gestão dos agentes relacionados no rol de 
responsáveis, a partir dos principais registros e recomendações formulados pela equipe de auditoria. 

2. No que diz respeito ao cumprimento das Ações Governamentais sob a responsabilidade da 
Unidade, destaca-se o resultado obtido na Ação 4009 – Funcionamento dos Cursos de Graduação, do 
Programa 1073 – Brasil Universitário, com o cumprimento satisfatório das metas física e financeira. 

3. As principais constatações, oriundas dos trabalhos de Auditoria de Avaliação da Gestão do 
exercício de 2011 da Fundação Universidade do Amazonas e do Hospital Universitário Getúlio 
Vargas, subunidade consolidada, referem-se a fragilidades na cobrança e no recebimento das cópias 
das declarações de bens e rendas e das autorizações para seu acesso eletrônico; à manutenção indevida 
de notas de empenho em restos a pagar não processados; à deficiência nos controles das informações 
sobre os imóveis locados a terceiros no SPIUnet; à existência de laudos de avaliação de imóveis 
vencidos; à falta de registro dos atos de pessoal no SISAC; e a inconsistências em registros realizados 
no SIAPE. Foram verificadas, ainda, impropriedades na realização de pregões eletrônicos e de 
dispensas de licitação; falta de registro de contrato no Sistema SIASG; ausência de procedimentos para 
acompanhamento da execução e da prestação de contas das transferências voluntárias concedidas; 
pagamento de taxa de administração à Fundação de Apoio; e existência de terceirizados 
desempenhando atividades de gestão de Tecnologia da Informação e executando atividade 
administrativa com acesso a sistema corporativo. 

4. Dentre as causas relacionadas às constatações, pode-se citar falta de rotinas para cobrar e 
controlar a entrega da declaração de bens e rendas ou das autorizações de seu acesso eletrônico; 
ausência de controle das inscrições em restos a pagar; ausência de rotinas de acompanhamento e 
controle da gestão de bens imóveis; número reduzido de servidores designados para executar os 
serviços relacionados aos atos de admissão, aposentadoria e pensão; ausência de normas estabelecendo 
atribuições e responsabilidades dos agentes responsáveis pela regularidade dos pagamentos e pelo 
cumprimento da legislação na área de pessoal. Citam-se, ainda, ausência de controle na condução de 
processos de pregões eletrônicos; ausência de rotinas administrativas para a realização de dispensas de 
licitação; ausência de rotina de verificação periódica no sistema SIASG do registro dos contratos 
formalizados; falhas no controle e no acompanhamento das transferências voluntárias concedidas; 
deficiência no acompanhamento e na fiscalização da execução de contratos; e decisão gerencial de 
contratar pessoal terceirizado para trabalhar da área de gestão de TI e de autorizar os terceirizados da 
área financeira a acessar sistema corporativo. Recomendou-se ao gestor implementar sistemática de 
controle, criando rotinas de cobrança e verificação da regularidade da entrega das declarações de bens 
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e rendas ou das autorizações de acesso eletrônico; implantar sistemática de controle das inscrições em 
restos a pagar; providenciar novas avaliações e inserção de dados atualizados dos imóveis no SPIUNet; 
registrar no SISAC os atos de admissão, aposentadoria e pensão dentro do prazo estabelecido pela 
legislação; estabelecer rotinas de controle para que os dados registrados no SIAPE sejam seguros e 
confiáveis; implementar rotinas para verificação da existência de documentos imprescindíveis nos 
processos licitatórios e para a correta realização de dispensas de licitação; implementar rotinas para 
atualização periódica das informações relativas aos contratos no SIASG; implementar controle e 
acompanhamento da execução dos instrumentos de transferência concedidos; exigir a apresentação, 
por parte da Fundação de Apoio, do detalhamento dos gastos com despesas operacionais desde o início 
da vigência do contrato; realizar gestão junto ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
objetivando a contratação de servidores para a área de Tecnologia da Informação; e excluir o acesso 
dos terceirizados ao Sistema SIAFI. 

5. O atendimento às recomendações formuladas pela Controladoria-Geral da União à Fundação 
Universidade do Amazonas referentes à avaliação da gestão do exercício de 2010 está sendo 
acompanhado por meio do Plano de Providências Permanente. Quanto ao Hospital Getúlio Vargas, das 
sete constatações registradas, apenas as recomendações vinculadas a uma delas foram atendidas. As 
demais permanecerão em monitoramento por meio do Plano de Providências Permanente.  

6. Em relação aos controles internos administrativos da Unidade, as principais ações positivas 
implementadas foram a criação e a utilização de um sistema informatizado para controle de atas de 
registro de preços e o acompanhamento das alterações na legislação da área de licitação. Foram 
identificadas fragilidades relativas à ausência de rotinas para a realização de processos licitatórios e 
para a celebração de contratos, à falta de política de capacitação permanente dos servidores da área de 
licitação e à falta de padronização no processo de cotação de preços para estimativa do valor a ser 
contratado. 

7. Assim, em atendimento às determinações contidas no inciso III, art. 9º da Lei n.º 8.443/92, 
combinado com o disposto no art. 151 do Decreto n.º 93.872/86 e inciso VI, art. 13 da IN/TCU/n.º 
63/2010 e fundamentado nos Relatórios de Auditoria, acolho a proposta expressa no Certificado de 
Auditoria conforme quadro a seguir: 

CPF Cargo Proposta de 
Certificação 

Fundamentação 

***.861.902-** Reitora no período de 
01/01/2011 a 
31/12/2011 

Regularidade 
com ressalvas 

Relatórios de Auditoria nº 
201203085 e 201203087 - 
Itens 5.1.3.2 e 8.1.2.1 

***.953.302-** Pró-Reitor de 
Administração e 
Finanças no período de 
01/01/2011 a 
31/12/2011 

Regularidade 
com ressalvas 

Relatório de Auditoria nº 
201203085 - Itens 5.1.6.1, 
5.1.6.2, 5.1.6.3, 5.1.6.4, 
5.1.6.5, 5.1.6.6, 5.1.6.7, 
5.1.6.9, 5.1.7.1 e 5.1.8.1 

***.672.312-** Diretor-Geral do 
Hospital Universitário 
Getúlio Vargas no 
período de 01/01/2011 
a 31/12/2011 

Regularidade 
com ressalvas 

Relatório de Auditoria nº 
201203087 - Itens 8.1.2.1, 
9.1.3.1 e 9.1.3.3 



CPF Cargo Proposta de 
Certificação 

Fundamentação 

***.563.742-** Diretora do 
Departamento de 
Pessoal no período de 
01/01/2011 a 
31/12/2011 

Regularidade 
com ressalvas 

Relatório de Auditoria nº 
201203085 - Itens 3.1.1.1, 
5.1.4.1 e 5.1.5.1 

***.383.242-** Diretora do 
Departamento de 
Finanças no período de 
01/01/2011 a 
31/12/2011 

Regularidade 
com ressalvas 

Relatório de Auditoria nº 
201203085 - Item 5.1.2.1 

- Demais gestores 
integrantes do Rol de 
Responsáveis 

Regularidade Relatórios de Auditoria nº 
201203085 e 201203087 

 

8. Desse modo, o processo deve ser encaminhado ao Ministro de Estado supervisor, com vistas à 
obtenção do Pronunciamento Ministerial de que trata o art. 52, da Lei n.º 8.443/92, e posterior remessa 
ao Tribunal de Contas da União. 

 

 
Brasília, 09 de julho de 2012. 

 

SANDRA MARIA DEUD BRUM 

Diretora de Auditoria da Área Social  
Substituta 

 


